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∞ กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์  ลงทุนในหน่วยลงทุนของ KraneShares MSCI China Clean 
Technology Index ETF (กองทุนปลายทาง) ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ดังนั้น กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไว
รอนเมนท์ อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามดุลย
พินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับก่าไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต่่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 

∞ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนใน กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี 
แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความ
เส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

∞ กองทุนนี้มีความเส่ียงอันอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุนในส่วนของ
เงินลงทุนในต่างประเทศ 

∞ เนื่องจากกองทุนนี้มีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตราการในภาวีที่เกิดวิกฤติที่ไม่ปกติ 
ท่าให้กองทุนไม่สามารถน่าเงินกลับมาเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่ก่าหนด 

∞ ในกรณีในกองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ ไม่สามารถด่ารงค์ทรัพย์สินสภาพคล่องได้ตามที่ส่านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่มีค่าส่ังไว้ 

∞ ในการด่าเนินการดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัทจัดการไว้ล่วงหน้า
แล้ว อีกทั้งผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถน่าเรื่องดังกล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความเสียหายจากเหตุดังกล่าวจากบริษัทจัดการได้แต่
อย่างใด 

∞ บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐาน
อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือ
เดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน 
เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศ 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค่าส่ังเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช่าระ/รับ
ช่าระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการด่าเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1 - 4 

∞ บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการส่ังซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงทางอ้อม ส่าหรับผู้
ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น 

∞ ท่าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน 
 

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เขา้ใจและควรเก็บหนงัสือชี้ชวนไวเ้ป็นข้อมูลเพื่อใช้อา้งอิงในอนาคต 
และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผูต้ิดต่อกับผู้ลงทุนให้เขา้ใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

 

กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอน็เนอรจี์ แอนด ์เอน็ไวรอนเมนท ์
Phillip China Green Energy and Environment 



P-CGREEN : หนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทุนรวม (Q&A) 

 
 
 
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)    กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอน็เนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ 
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)   Phillip China Green Energy and Environment 
ชื่อย่อ      P-CGREEN  
การแบ่งชนดิหนว่ยลงทุน    กองทุนรวมไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 
ระดับความเสี่ยงของกองทนุ   ระดับ 6 (ความเส่ียงสูง)  

อายุโครงการ     ไม่ก่าหนดอายุโครงการ 
วันที่ได้รับอนุมตัิให้จดัตั้งและจัดการกองทุน  12 มีนาคม 2564 
วันที่จดทะเบียนกองทนุ    27 เมษายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดกองทุน 



P-CGREEN : หนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทุนรวม (Q&A) 

 
 

 
 
ประเภทของกองทนุ 

- กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมคีวามเส่ียงตา่งประเทศ 

 
นโยบายการลงทนุของกองทนุ 

กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ KraneShares MSCI 
China Clean Technology Index ETF (กองทุนปลายทาง) ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ เพียงกองทุนเดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนอีทีเอฟซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริหารจัดการลงทุนโดย Krane Funds Advisors, LLC  
 
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF มีวัตถุประสงค์จะลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์รวมในหลักทรัพย์
ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี  MSCI China IMI Environment 10/40 ซึ่งเป็นดัชนีท่ีติดตามผลการด่าเนินงานของบริษัทในประเทศจีน
ที่ด่าเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาดที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 5 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มพลังงานทางเลือก (Alternative Energy), 
การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรน้่าอย่างยั่งยืน (Sustainable Water), การออกแบบอาคารที่ค่านึงถึงส่ิงแวดล้อม (Green 
Building), การป้องกันมลพิษ (Pollution Prevention) และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency)  
 

ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตรา
สารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วย
ลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  และ/หรือส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก่าหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนเพิ่มเติมได้ 
ในอนาคต โดยจะลงทุนทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่ก่าหนดไว้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก่ากับตลาดทุนประกาศ
ก่าหนดให้ลงทุนได้ 
 

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปล่ียนเงิน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเส่ียง (Hedging) จากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
ซึ่งพิจารณาสภาวะของตลาดในขณะน้ัน 
 

นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) และตราสารหนี้ที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือต่่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(Unrated) และหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงอาจท่าธุรกรรมการให้ยืม

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน 



P-CGREEN : หนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทุนรวม (Q&A) 

หลักทรัพย์ (Securities Lending) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอก
ผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก่าหนด
หรือให้ความเห็นชอบ 
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงกองทุนหลักเป็นกองทุนต่างประเทศอื่น ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุน
ในกองทุน KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (กองทุนปลายทาง) ไม่เหมาะสม เช่น เกิดความผันผวนอัน
เนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินตลาดทุน หรือเกิดภัยพิบัติ หรือภาวะสงคราม และ/หรือกรณีที่กองทุน
หลักดังกล่าวมีการเปล่ียนแปลงบริษัทจดัการลงทุน หรือผู้จัดการกองทุน หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน การบริหารจัดการ และ/
หรือผลการด่าเนินงานของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ และ/หรือผู้จัดการกองทุนเห็นว่าการลงทุนในกองทุนอื่นมีความ
เหมาะสมกว่า และ/หรือมีโอกาสให้ผลตอบแทนดีกว่า หรือความผันผวนต่่ากว่า และ/หรือเมื่อพบว่าการบริหารจัดการของกองทุน
หลักขัดกับหลักเกณฑ์ของส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือมีการกระท่าความผิดร้ายแรง โดยหน่วยงานก่ากับดูแลใน
ประเทศนั้น ๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักจะท่าให้บริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงทุน
ในหน่วย CIS  โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน 
เพื่อประโยชน์ในการด่ารงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการลงทุนให้เป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือชี้ชวน โดยบริษัทจัดการจะ
ค่านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส่าคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 

ทั้งนี้ในการโอนย้ายหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
พิจารณาด่าเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มีนโยบาย
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาด่าเนินการขอมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเปล่ียนแปลง
นโยบายการลงทุน หรือด่าเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 
 

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วย
ลงทุนประเภท Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือเปล่ียนกลับมาเป็นกองทุนรวม 
ฟีดเดอร์ (Feeder Fund)  ได้โดยไม่ท่าให้ระดับความเส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้
เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะด่าเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการก่าหนด ก่อนด่าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนดังกล่าว 
 

ทั้งนี้ ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ต้องมีลักษณะดังนี้ 
(1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชี 

น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ 
(2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่ 

น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ โดยกองทุนต่างประเทศไม่มี
วัตถุประสงค์การลงทุนในท่านองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF 
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ในกรณีที่เกิดเหตุการที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะ

ด่าเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก่าหนด 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และ/หรือ 

กองทุนอื่นดังกล่าว 
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนอื่นดังกล่าวลดลงในชว่งระยะเวลา 5 วันท่าการ 

ใดติดต่อกัน คิดเป็นจ่านวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนอื่นดังกล่าวบ ริษัท
จัดการจะด่าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนอื่นดังกล่าว มีมูลค่าลดลงตามที่กล่าวมาข้างต้น พร้อมแนวทางการ 
ด่าเนินการโดยค่านึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันท่าการนับแต่วันท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฎเหตุ 

(2) ด่าเนินการตามแนวทางการด่าเนินการตามข้อ (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับนับแต่วันท่ีมีการเปิดเผย 
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฎเหตุ (3) รายงานผลการด่าเนินการให้ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันท่าการ
นับแต่วันท่ีด่าเนินการแล้วเสร็จ 

(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด่าเนินการของกองทุนรวมตามข้อ (1) ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื่อให้ผู้ที่สนใจลงทุน 
รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม  
 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องด่าเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด่าเนินการดังกล่าวด้วย โดยระยะเวลา  
การด่าเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  
 

ในกรณีการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ด่าเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของ
กองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุน
รวมภายในก่าหนดเวลาดังกล่าว 
 

ทั้งนี้ ในการค่านวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วง
ระยะเวลา ดังนี้ รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยค่านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส่าคัญ 

1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม 
1.3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจ่าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับค่าส่ังขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือ

มีการส้ินสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจ่านวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันท่าการ 
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รายละเอียดของกองทุน 
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (กองทุนหลัก) : 
 
ชื่อกองทุนหลัก KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF  
ประเภท กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) 
ISIN Code US5007678502 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุนหลัก 12 ตุลาคม 2560 
วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและ

ค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับราคาและผลตอบแทนของดัชนีตราสารทุนต่างประเทศที่
ได้คัดเลือกไว้ โดยดัชนีที่กองทุนเลือก คือ MSCI China lMl Environment 10/40 
Index (ดัชนีอ้างอิง) 

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก กองทุน KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF จะลงทุน 
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของสินทรัพย์ทั้งหมดในองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง MSCI 
China lMl Environment 10/40 Index และตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์
ต่ างประเทศ รวมถึ งตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยหลักทรัพย์อ้างอิงของตราสารดังกล่าวจะอยู่ในองค์ประกอบของ
ดัชนีอ้างอิง 
 
ดัชนีอ้างอิงของกองทุนเป็นดัชนีที่มีน้่าหนักการลงทุนตามมูลค่าหลักทรัพย์ตาม
ตลาดของบริษัทและปรับด้วย Free float โดยดัชนีสร้างขึ้นเพื่อสะท้อนถึงผลการ
ด่าเนินงานของบริษัทในประเทศจีนที่มีรายได้ส่วนมากมาจากกลุ่มธุรกิจที่ผลิต
สินค้าและบริการที่ได้รับประโยชน์จากการรักษาส่ิงแวดล้อม ภายใต้การตัดสินใจ
ของ MSCI Inc. โดยหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีต้องมีรายได้อย่างน้อยร้อยละ 50 มา
จากสินค้าและบริการอย่างน้อย 1 กลุ่มจาก  5 กลุ่มธุรกิจดังนี้ พลังงานทางเลือก , 
การใช้น้่าแบบยั่งยืน, อาคารที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม, การป้องกันมลพิษ, การใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มของหลักทรัพย์ข้างต้นรวมถึงกลุ่มหุ้นที่มี
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
 
กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงที่ก่าหนดไว้ 
ไม่เกินร้อยละ 20 ของสินทรัพย์ โดยหลักทรัพย์เหล่านี้ทาง Krane Fund Advisors, 
LLC จะเป็นผู้ตัดสินใจและเชื่อว่าสามารถช่วยให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทน
ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงได้ ซึ่งประกอบไปด้วย ตราสารทุนและตราสารแสดงสิทธิ
การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่หลักทรัพย์อ้างอิงไม่ได้เป็นส่วนประกอบในดัชนี
อ้างอิง ตราสารอนุพันธ์ การลงทุนอื่นๆ (รวมถึง ETF) เงินสดหรือตราสารเทียบเท่า
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เงินสด (รวมถึงกองทุนรวมตลาดเงิน) 
 
ถึงแม้ว่ากองทุนมีสิทธิที่จะใช้กลยุทธเลียนแบบดัชนี หรือการลงทุนในส่วนประกอบ
ที่เหมือนกับดัชนีอ้างอิง แต่กองทุนคาดว่าจะใช้กลยุทธการลงทุนแบบสุ่มตัวอย่าง 
(Representative sampling) ซึ่งเป็นการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อให้มีรูปแบบ
การลงทุนที่ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงให้มากที่สุด 
โดยกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ไม่ได้มีการกระจายความเส่ียงเป็นอย่างดีและมีการ
กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มของอุตสาหกรรมบางประเภท 
 
ส่าหรับกองทุนนี้มีนโยบายในการปรับเปล่ียนหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนตาม
ดัชนีอ้างอิง โดยดัชนีอ้างอิงจะมีการปรับเปล่ียนหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
ในวันท่าการสุดท้ายของทุกส้ินเดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ
พฤศจิกายน 

ดัชนีชี้วัด ดัชนี MSCI lMl Environment 10/40 Indexทั้งนี้ 10/40 หมายถึงข้อจ่ากัดของการ
กระจุกตัวในการลงทุน โดยสัดส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทต้องไม่เกิน 10% และ
การลงทุนในหุ้นที่มีสัดส่วนมากกว่า 5% ทุกตัวต้องมีสัดส่วนรวมกันไม่เกิน 40% 
ของดัชนี 

ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย 
(Listing Exchange) 

The New York Stock Exchange 

การขายและรับซื้อคืน ทุกวันท่าการ 
อายุกองทุน ไม่ก่าหนด 
สกุลเงิน (Fund Currency) สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (US Dollar) 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล จ่าย ปีละ 1 ครั้ง 
บริษัทจัดการ  Krane Funds Advisors, LLC 

 
ข้อมูลการติดต่อ 
Main Contact 
 +1 (855) 8KRANE8 
info@kraneshares.com 
 
Capital Markets 
+1 (917) 261-2976 
 capitalmarkets@kraneshares.com 
 
New York Office 
280 Park Avenue, 32nd Floor 
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New York, NY 10017 
 +1 (212) 933-0393 
 
San Francisco Office 
1 Embarcadero Center, Suite 2350 
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Custodian Brown Brothers Harriman 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ส่าคัญ 
ของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย (shareholder fee) : ไม่มี 
 
ค่าใช้จ่ายที่เก็บจากกองทุนรายปี 
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ : 0.78%                                
- ค่าธรรมเนียมการจัดจ่าหน่าย/การบริการ (12b-1)* : 0.00%    
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : 0.01%                                               
- ค่าใช้จ่ายที่เก็บจากกองทุนรายปีทั้งหมด : 0.79% 
 
* กองทุนอาจมีค่าธรรมเนียมการจัดจ่าหน่าย/การบริการได้ไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อ
ปี ของสินทรัพย์สุทธิเฉล่ียรายวันของกองทุน ทั้งนี้ในปัจจุบันกองทุนยังไม่มีการจ่าย
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ และคณะกรรมการ trustee ยังไม่อนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว 

Website https://kraneshares.com/kgrn 
หมายเหตุ 
(1) ข้อความในส่วนของกองทุน KraneShares MSCI China Clean Technology Index ได้ถูกคดัเลือกมาเฉพาะส่วนท่ีส่าคัญและจัด
แปลจากต้นฉบับภาษาองักฤษ ดงันั้น ในกรณีท่ีมคีวามแตกตา่งหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับ
ภาษาองักฤษเป็นเกณฑ์ 
(2) ในกรณี ที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่ ส่งผลกระทบ อย่างมีนัยส่าคัญ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับ  
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
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ดัชนีชี้วดั (Benchmark) 
ผลการด่าเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน (%) : 100.00  ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยปรับดว้ยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค่านวณ
ผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่ค่านวณผลตอบแทน  
 
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทนุจะได้รับจากเงนิลงทุน 
ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการเพิม่ขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุน (Capital Gain) 
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1.  กองทุนรวมนี้เปน็กองทุนทีม่ีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนดิของหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร? 
กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนส่าหรับผู้ลงทุนทั่วไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 
 
2. กองทุนรวมนี้มีจ านวนเงนิทุนของโครงการ (fund size) เท่าใด? 
1,000 ล้านบาท และในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนรวมครัง้แรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเสนอขาย
หน่วยลงทุนเกินกวา่จา่นวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจา่นวนเงินทุนของโครงการ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มเงินทุนโครงการ และ/หรือวงเงินท่ีได้รับจัดสรรในการลงทุนในตา่งประเทศจาก
หน่วยงานกา่กับดูแลทีเ่กี่ยวข้องในการพิจารณาเพิ่มจา่นวนเงินทุนของโครงการ และ/หรือวงเงินดงักล่าว โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งการดา่เนินการดงักล่าวจะเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีหน่วยงานกา่กับดูแล
ก่าหนด 
 
3. กองทุนรวมนี้เหมาะสมทีจ่ะเป็นทางเลอืกส าหรับเงนิลงทนุลักษณะใด? และควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด? 
กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส่าหรับ 

- นักลงทุนที่ต้องการกระจายความเส่ียงในการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาวและยอมรับความเส่ียง
ของการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และความผันผวนของการเปล่ียนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศ (กองทุนหลักได้) ได้  

- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ลงทุน โดยจะต้องค่านึงถึงระยะเวลาที่จะสามารถ
ลงทุนได้ ผลตอบแทนที่คาดหวัง และความเส่ียงที่ได้รับจากการลงทุน 

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของเงินลงทุนและผลตอบแทนทั้งในระยะสั้น และระยะยาวได้ 
 
4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน? 
- ผลการด่าเนินงานของ KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF  (กองปลายทาง)  
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ หรือราคาหรือ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนได้ลงทุน 
- ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินต่างประเทศ เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารที่ออกเป็นส กุลเงิน
ต่างประเทศ ซึ่งจะท่าให้ผลตอบแทนที่ได้รับมีความไม่แน่นอนจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินสกุลต่างประเทศ 
และสกุลเงินบาท 
 
5. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุน หรือเงินลงทุนและผลตอบแทน หรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งรักษา 
เงินต้นหรือไม่ อย่างไร 
-   กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ ไม่ใช่กองทุนรวมที่มีการประกันเงินลงทุนหรือคุ้มครองเงินต้น  
 

ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับลักษณะที่ส าคัญของกองทุนรวม 
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6. กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
 -   วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชี : ประมาณ 1 ปี นับตั้งแต่วันส้ินสุดรอบปีบัญชีก่อนหน้า 

- วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชีครั้งแรก : ประมาณ 1 ปี นับตั้งแต่วันถัดจากวนัท่ีส่านักงานรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 
 
7. รายละเอียดของนโยบายการลงทุน ผลการด าเนินงาน และความผันผวนของผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก 

- นโยบายการลงทุนของกองทุน KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (กองทุนปลายทาง) 
กองทุน KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF จะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของสินทรัพย์ทั้งหมด
ในองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง MSCI China lMl Environment 10/40 Index และตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์
ต่างประเทศ รวมถึงตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยหลักทรัพย์อ้างอิงของตราสาร
ดังกล่าวจะอยู่ในองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง 
 
ดัชนีอ้างอิงของกองทุนเป็นดัชนีที่มีน้่าหนักการลงทุนตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามตลาดของบริษัทและปรับด้วย Free float 
โดยดัชนีสร้างขึ้นเพื่อสะท้อนถึงผลการด่าเนินงานของบริษัทในประเทศจีนที่มีรายได้ส่วนมากมาจากกลุ่มธุรกิจที่ผลิตสินค้า
และบริการท่ีได้รับประโยชน์จากการรักษาส่ิงแวดล้อม ภายใต้การตัดสินใจของ MSCI Inc. โดยหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีต้อง
มีรายได้อย่างน้อยร้อยละ 50 มาจากสินค้าและบริการอย่างน้อย 1 กลุ่มจาก  5 กลุ่มธุรกิจดังนี้ พลังงานทางเลือก , การใช้
น้่าแบบยั่งยืน, อาคารที่เป็นมิตรต่อส่ิงอวดล้อม, การป้องกันมลพิษ, การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มของ
หลักทรัพย์ข้างต้นรวมถึงกลุ่มหุ้นท่ีมีขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
 
กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงที่ก่าหนดไว้ ไม่เกินร้อยละ 20 ของสินทรัพย์ โดย
หลักทรัพย์เหล่านี้ทาง Krane Fund Advisors, LLC จะเป็นผู้ตัดสินใจและเชื่อว่าสามารถช่วยให้กองทุนสามารถสร้าง
ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงได้ ซึ่งประกอบไปด้วย ตราสารทุนและตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์
ต่างประเทศที่หลักทรัพย์อ้างอิงไม่ได้เป็นส่วนประกอบในดัชนีอ้างอิง ตราสารอนุพันธ์ การลงทุนอื่นๆ (รวมถึง ETF) เงินสด
หรือตราสารเทียบเท่าเงินสด (รวมถึงกองทุนรวมตลาดเงิน) 
 
ถึงแม้ว่ากองทุนมีสิทธิที่จะใช้กลยุทธเลียนแบบดัชนี หรือการลงทุนในส่วนประกอบที่เหมือนกับดัชนีอ้างอิง แต่กองทุนคาด
ว่าจะใช้กลยุทธการลงทุนแบบสุ่มตัวอย่าง (Representative sampling) ซึ่งเป็นการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อให้มี
รูปแบบการลงทุนที่ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงให้มากที่สุด 
โดยกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ไม่ได้มีการกระจายความเส่ียงเป็นอย่างดีและมีการกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มของอุตสาหกรรมบาง
ประเภท 
 
ส่าหรับกองทุนนี้มีนโยบายในการปรับเปล่ียนหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนตามดัชนีอ้างอิง โดยดัชนีอ้างอิงจะมีการ
ปรับเปล่ียนหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนในวันท่าการสุดท้ายของทุกส้ินเดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ
พฤศจิกายน 
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- ผลการด าเนินงานของกองทุน KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (กองทุนปลายทาง) 

 
 
แหล่งที่มาของข้อมูล : www.kraneshares.com ณ วันท่ี 29 เมษายน 2565 
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1. กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร 
 วิธีการขายหน่วยลงทุน 
มูลค่าขั้นต่่าของการส่ังซื่อครั้งแรก (ช่วง IPO) : 1,000 บาท 
มูลค่าขั้นต่่าของการส่ังซื้อครั้งแรก (หลัง IPO) : 1,000 บาท 
มูลค่าขั้นต่่าของการส่ังซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับลด ยกเว้นหรือเปล่ียนแปลงจ่านวนหรือมูลค่าขั้นต่่าของการส่ังซื้อข้างต้นในอนาคต โดยได้รับ 
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ท้ังนั้น เพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยเป็นส่าคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ 
หน่วยลงทุนทราบโดยติดประกาศไว้ที่ส่านักงานของบริษัทจัดการ และส่านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ 
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
โดยผู้ลงทุนสามารถค่านวณจ่านวนหน่วยลงทุนท่ีจะได้รับจากจ่านวนหน่วยลงทุน = มูลค่าการส่ังซื้อหน่วยลงทุน / [มูลค่าหน่วย 
ลงทุน + ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)] 
 
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหนว่ยลงทุนครัง้แรกในระหวา่งวันท่ี 16 เมษายน 2564 ถึงวันท่ี26 เมษายน 2564 โดยผู้ส่ังซื้อ 
ต้องส่ังซือ้เป็นจา่นวนขั้นต่่าของการส่ังซื้อครัง้แรก บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทุน (ถ้ามี) โดยสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทนุ 
ได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามเวลาและวิธกีารท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
ก่าหนด 

 
ทั้งนี้ ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนต้องช่าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยช่าระเป็นเงินโอน เช็ค หรือค่าสั่งหักบัญชีธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงิน 
ได้ในเขตหักบัญชีเดียวกัน หรือวิธีการช่าระเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนต่อไปนี้ 

ธนาคาร สาขา 
  

ชื่อบัญชี ประเภท เลขที่บัญชี 

กสิกรไทย จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์   บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน   กระแสรายวัน 602-100-0157 

กรุงไทย สีลม     บลจ.ฟิลลิป    กระแสรายวัน 022-605-3032 
ไทยพาณิชย์ สีลม     บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน   กระแสรายวัน 065-302-7558 
กรุงเทพ จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์   บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน   กระแสรายวัน 054-301-7099 
กรุงศรีอยุธยา บางรัก     บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน   กระแสรายวัน 007-009-6601 
ทหารไทยธนชาต อาคารวรวัฒน์ สีลม   บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน   กระแสรายวัน 118-1-07789-0 

เกียรตินาคินภัทร ส่านักงานใหญ่ บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน กระแสรายวัน 100-000-2287 

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ส่านักลุมพินี  บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน กระแสรายวัน 889-1021-359 

ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับข้อก าหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน 



P-CGREEN : หนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทุนรวม (Q&A) 

 
 

ในวันส่ังซื้อวันสุดท้าย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับช่าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค หรือดราฟต์ และไม่รับช่าระเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนผ่านธนาคาร หรือ ช่องทางใดๆ ที่ท่าให้บริษัทจัดการไม่สามารถสรุปยอดค่าซื้อหน่วยลงทุนและมีหลักฐานจากธนาคาร
ผู้รับเงินให้สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นรายการซื้อที่ได้รับช่าระเงินสมบูรณ์ถูกต้อง ภายในส้ินวันท่าการสุดท้ายของการเสนอขายครั้ง
แรก เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 
 
การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 
ผู้ลงทุนสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันท่าการขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 โดยระบุเป็นจ่านวนขั้นต่่าของการส่ังซื้อ
ครั้งแรก หรือการส่ังซื้อครั้งถัดไป บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือน้อยกว่าตามที่บริษัทจัดการพิจารณา
เห็นสมควร ตามราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีค่านวณได้เมื่อส้ินวันท่าการขายหน่วยลงทุนน้ัน เป็นเกณฑ์ในการ
ค่านวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว โดยสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามเวลาและวิธีการท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนก่าหนด 
 
การส่ังซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลาท่าการขายหน่วยลงทุนของทุกวันท่าการขายหน่วยลงทุน หรือการส่ังซื้อหน่วยลงทุนในวันหยุดท่า
การขายหน่วยลงทุน ให้ถือว่าเป็นการส่ังซื้อหน่วยลงทุนในวันท่าการขายหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนที่ค่านวณ ได้เมื่อส้ินวันท่าการขายหน่วยลงทุนถัดไปนั้น เป็นเกณฑ์ในการค่านวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว 
 
ทั้งนี้ ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนต้องช่าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยช่าระเป็นเงินโอน เช็ค หรือค่าสั่งหักบัญชีธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงิน 
ได้ในเขตหักบัญชีเดียวกัน หรือวิธีการช่าระเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนต่อไปนี้ 

ธนาคาร สาขา 
  

ชื่อบัญชี ประเภท เลขที่บัญชี 

กสิกรไทย จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์   บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน   กระแสรายวัน 602-100-0157 
กรุงไทย สีลม     บลจ.ฟิลลิป    กระแสรายวัน 022-605-3032 
ไทยพาณิชย์ สีลม     บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน   กระแสรายวัน 065-302-7558 
กรุงเทพ จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์   บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน   กระแสรายวัน 054-301-7099 

กรุงศรีอยุธยา บางรัก     บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน   กระแสรายวัน 007-009-6601 
ทหารไทยธนชาต อาคารวรวัฒน์ สีลม   บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน   กระแสรายวัน 118-1-07789-0 

เกียรตินาคินภัทร ส่านักงานใหญ่ บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน กระแสรายวัน 100-000-2287 

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ส่านักลุมพินี  บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน กระแสรายวัน 889-1021-359 

 
ทั้งนี้ การเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อเป็นการอ่านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
จะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยติดประกาศที่ส่านักงานของบริษัทจัดการ และ
ส่านักงานผู้สนับสนุน และส่านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 



P-CGREEN : หนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทุนรวม (Q&A) 

อนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่รับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใด โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะ
ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จ่ากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่ง
ปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและด่าเนินกิจกรรม
ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือบุคคลใดๆ ที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ.2560 
 
 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันท่าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น. โดยระบุเป็น
จ่านวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจ่านวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ตามราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค่านวณได้เมื่อส้ินวันท่าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการค่านวณและเป็นราคาที่
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว โดยสามารถส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน ตามเวลาและวิธีการท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนก่าหนด 
 
การส่ังขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลาท่าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของทุกวันท่าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการส่ังขายคืนหน่วย
ลงทุนในวันหยุดท่าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้ถือว่าเป็นการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในวันท่าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป ตาม
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค่านวณได้เมื่อส้ินวันท่าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไปนั้น เป็นเกณฑ์ในการ
ค่านวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
 
บริษัทจัดการจะด่าเนินการช่าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท่าการนับแต่วันค่านวณราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดท่าการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในท่านองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช่าระราคา โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
วันหยุดท่าการในต่างประเทศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามวิธีที่ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนระบุไว้ในค่าขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับเพื่ออ่านวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต 
 
ทั้งนี้ การเปิดรับค่าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อเป็นการอ่านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยติดประกาศที่ส่านักงานของบริษัทจัดการ 
และส่านักงานผู้สนับสนุน และส่านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
2. กรณีใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงับการส่ังซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีดังต่อไปน้ี 

(1) กรณีการส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามข้อก่าหนดของบริษัทจดัการ เรื่อง “การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุน
ตามสั่ง” 

(2) กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลท่ีบริษัทจัดการได้รับจากผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นความจริง หรือไม่ครบถ้วน 
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(3) กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการส่ังซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ 

 
3. กองทุนรวมนี้มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนค าสั่งตามที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับค าสั่งซื้อขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร 
 
 การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการอาจเล่ือนก่าหนดการช่าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีค่าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเปิดได้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้ 
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว   
(ก) มีเหตุจ่าเป็นท่าให้ไม่สามารถจ่าหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล  
(ข) มีเหตุที่ท่าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช่าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก่าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค่าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
และได้มีการประกาศมูลค่าดังกล่าวไปแล้ว หรือในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง ซึ่งการไม่ถูกต้องดังกล่าวมี
มูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รั บรอง
ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
 
 การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง  
1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย  ไม่รับซื้อคืน  หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค่าส่ังซื้อ ค่าส่ังขายคืน  หรือค่าส่ังสับเปล่ียน         
หน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับค่าส่ังซื้อ ค่าส่ังขายคืน หรือค่าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณี
ดังต่อไปนี้  
 
(1)  ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดท่าการซื้อขายได้ตามปกติ  
 
(2)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชือ่โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดงันี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระท่าได้ไม่เกิน 1 วันท่าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(ก) มีเหตุจ่าเป็นท่าให้ไม่สามารถจ่าหน่าย จ่าย  โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล  
(ข) ไม่สามารค่านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม  
(ค) มีเหตุจ่าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
(3)  ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยส่าคัญ 
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท่าการซื้อขายได้ตามปกติ ท้ังนี้ เฉพาะกรณีที่กอ งทุนรวมได้
ลงทุนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
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(ข) มีเหตุการณ์ที่ท่าให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท่าให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ 
(ค) มีเหตุที่ท่าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช่าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก่าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 
 
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฎข้อเท็จจริงดังนี้ 
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท่าอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
1. การกระท่าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะ
เป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
3. การกระท่าที่เป็นการปฏิบัติตามค่าส่ังเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอ่านาจตามกฎหมาย 
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถด่าเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระส่าคัญ 
 
(5) อยู่ในระหว่างการด่าเนินการเปล่ียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการอันเนื่องมากจากการที่บริษัทจัดการไม่สามารถด่ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการก่ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการด่ารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจ่าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการ
เงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระท่าได้ไม่เกิน 3 วันท่าการ 
 
11.2  เมื่อปรากฎเหตุ ตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
หรือหยุดรับค่าสั่งซื้อ ค่าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน หรือค่าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค่าส่ังซื้อ ค่าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน หรือค่าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับค่าส่ังซื้อ หรือค่าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน หรือค่าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน 
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค่าส่ังซื้อ ค่าส่ังขายคืน หรือค่าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนที่
ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับค่าส่ังซื้อ ค่าส่ังขายคืน หรือค่าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและรายงานแผนการ
ด่าเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน 
(3) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค่าส่ังซื้อ ค่าส่ังขายคืน หรือค่าส่ังสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับค่าส่ังซื้อ ค่าส่ังขายคืนหรือค่าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) เกิน 1 วัน
ท่าการ บริษัทจัดการจะด่าเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับค่าส่ังซื้อ ค่าส่ังขายคืน หรือค่าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
(ก) รายงานการเปิดรับค่าส่ังซื้อ ค่าส่ังขายคืน หรือค่าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ 
วันท่าการสุดท้ายก่อนวันรายงานน้ันให้ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันท่าการก่อนวันเปิดรับค่าส่ังซื้อ ค่าส่ังขายคืน 
หรือค่าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
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(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค่าส่ังซื้อ ค่าส่ังขายคืน หรือค่าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการเปิดรับค่าส่ังซื้อ ค่าส่ัง
ขายคืน หรือค่าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับค่าส่ัง
ซื้อ ค่าส่ังขายคืน หรือค่าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค่าส่ังซื้อ ค่าส่ังขายคืน หรือค่าส่ังสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับค่าส่ังซื้อ ค่าส่ังขายคืน หรือค่าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดค่านวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้ 
 
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค่าส่ังซื้อหรือค่าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับค่าส่ังซื้อ หรือ
ค่าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคา
ขายหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง ท้ังนี้ บริษัท
จัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือหยุดรับค่าส่ังซื้อหรือค่าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค่าส่ังไว้แล้ว
ทราบ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน 
 
 การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ่าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับค่าส่ังซื้อ ค่าส่ัง
ขายคืน หรือค่าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ท่าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับค่าส่ังซือ้ ค่าส่ังขายคืน หรือค่าส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได้ 
 
4. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดที่บริษัทจัดการก่าหนดได้ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการได้
ทุกวันท่าการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยระบุว่าเป็นจ่านวนเงินหรือจ่านวนหน่วยลงทุนท่ีต้องการสับเปล่ียนตามราคาขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค่านวณได้เมื่อส้ินวันท่าการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ ในการค่านวณและ
เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว โดยสามารถส่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามเวลาและวิธีการท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนก่าหนด 
 
การส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายหลังเวลาท่าการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของทุกวันท่าการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ
การส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในวันหยุดท่าการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้ถือว่าเป็นการส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในวันท่าการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค่านวณได้เมื่อส้ินวันท่าการซื้อขาย
หน่วยลงทุนถัดไปนั้น เป็นเกณฑ์ในการค่านวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
 
ทั้งนี้ การเปิดรับค่าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อเป็นการอ่านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถื อหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยติดประกาศที่ส่านักงานของบริษัท
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จัดการ และส่านักงานผู้สนับสนุน และส่านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 
 
5. กองทุนรวมนี้มีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนไว้อย่างไรบ้าง 
กองทุนรวมนี้ก่าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ่ากัดการโอนไว้ดังนี้ 
 
วิธีการโอนหน่วยลงทุน 

(ก) ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นค่าขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัทจัดการ ใน
กรณีที่ผู้รับโอนไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค่าขอเปิดบัญชีกองทุน
และยื่นต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัทจัดการพร้อมค่าขอโอนหน่วยลงทุน 

(ข) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาท ต่อ 1 รายการ ณ วันท่ียื่นค่าขอโอนหน่วยลงทุน 
(ค) หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัทจัดการจะส่ง

มอบใบเสร็จ และ/หรือใบก่ากับภาษีพร้อมหลักฐานการรับคา่ขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนทางไปรษณยี์ หรือ 
E-Mail ที่ระบุไว้ในใบค่าขอเปิดบญัชีกองทุน ภายใน 7 วันท่าการ นับแต่วันท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัท
จัดการได้รับค่าขอโอนหน่วยลงทนุ 

(ง) การโอนหนว่ยลงทุนซึ่งเป็นไป ตามข้อ 13.3 (1) และ (2) ดังกล่าวขา้งต้น นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอน
หน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดทา่หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและน่าส่งให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนทันทีทีก่ารบันทึกข้อมูลการโอน
เสร็จสิ้นลง 

ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามข้อ 13.3 จะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว 
 
ข้อจ่ากัดการโอนหน่วยลงทุน  
 บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั้นเป็นการโอนหรือจ่าหน่ายให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับผู้ลงทุนท่ีมีลักษณะ
ดังนี้ 

1) พลเมืองสหรัฐอเมริการ หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรื อ
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศ
สหรัฐอเมริกา   

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติ
บุคคลดังกล่าว   

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
4)  ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค่าส่ังเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช่าระ/รับช่าระเงินเกี่ยวกับหน่วย

ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ด่าเนินการดังกล่าว   

5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1-4 
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6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนได้จากช่องทางใด 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่ 

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ่ากัด โทรศัพท์ 0-2635-3033 หรือ เว็บไซต์ www.phillipasset.co.th 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 
 
 
 
1. กองทุนรวมนี้มกีารออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทุนอย่างไร ?  
บริษัทจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหนว่ยลงทุน  โดยออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน ทั้งนี้   
นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะดา่เนนิการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื่อจดัส่งให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนภายใน 5 วัน 
ท่าการนับตัง้แตว่ันถดัจากวันท่าการซื้อขายหนว่ยลงทุนรายการน้ัน ๆ  
 
2. ผู้ถือหนว่ยลงทุนอาจถูกจ ากัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงือ่นไขอย่างไร? 
สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนมสิีทธิลงมติเพื่อท่าการแก้ไข 
เพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจดัการ โดยบริษัทจัดการจะทา่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ ให้เปน็ไปตามรายละเอียดโครงการ 
หัวข้อ “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ” 
 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ่านวนหน่วยลงทุนที่จา่หน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจดัการ 
กองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนดิ 
ดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ือหน่วยลงทุนดังกลา่วไดเ้ต็มตามจ่านวนท่ีถืออยู่ 
 
3. ผู้ถือหนว่ยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธอิอกเสียงไดท้างชอ่งทางใดบ้าง?  
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดา่เนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ  
www.phillipasset.co.th 

 
4. กองทุนรวมนี้มีชอ่งทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทนุ และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตลุาการตลอดจนวิธกีารเข้าสูก่ระบวนการดังกล่าวหรือไม่อย่างไร  
 ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทนุ 
1. ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ่ากัด  
849 อาคารวรวฒัน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท์ 0-2635-3033 ต่อ 836 (ฝ่ายกา่กับและควบคมุการปฏิบัติงาน) 
www.phillipasset.co.th 
 
2. ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center)  
โทรศัพท์  1207 หรือ 0-2033-9999 

ค าถามและค าตอบเกี่ยวสิทธิของผู้ถือหน่วย ? 

http://www.phillipasset.co.th/
http://www.phillipasset.co.th/
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www.sec.or.th 
 
3. ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จา่กดั (มหาชน) 
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 0-2296-4763-90 
 นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป และ
การฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความ
เสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้น่า
ข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sec.or.th/
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1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทัจัดการ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ่ากัด  
849 อาคารวรวฒัน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท์ 0-2635-3033 โทรสาร 0-2635-3040 
 
รายชื่อกรรมการ 
นายลี เชย์ คิ - ออง กรรมการ 
นายไลนัส เวิน ซีออง ลิม กรรมการ 
นายสตีเวน คิน - ไว โล กรรมการ 
นายติยะชัย กั๊วะ เอินน์ ชอง กรรมการผู้จัดการ 
นายพจน์ หลิกาพันธ์ กรรมการ 
  
จ านวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจดัการ และมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทนุรวม  
 
กองทุนภายใตก้ารบริหารจัดการมีทั้งหมด  10  กองทุน 
   กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน     PCASH 
   กองทุนเปิดฟิลลิปทองค่า     PGOLD 
   กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหน้ีเพื่อการเล้ียงชีพ   PFIXRMF 
   กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเล้ียงชีพ   PMIXRMF 
   กองทุนเปิดฟิลลิปหุ้นระยะยาว    P-LTF 
   กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน    PEQ 
   กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น    PWIN 
   กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหน้ีไทย    PBOND 
   กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเล้ียงชีพ  PWINRMF 
   กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ P-CGREEN 
 
   มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 เท่ากับ  4,273,726,508.92 บาท 
 
2  : คณะกรรมการลงทนุ (investment committee) ประกอบด้วยบุคคลใดบ้าง? 
 A  : คณะกรรมการลงทุนของ บลจ. ฟิลลิป  ประกอบด้วย 
   1.  นายติยะชัย กั๊วะ เอินน์ ชอง  MD / Fund Manager 
   2. น.ส.พรพิชญ์ เต็งไตรสรณ์   Fund Manager 
 

ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 
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3  : ใครเป็นผู้จัดการกองทนุและผู้จัดการกองทุนท าหน้าที่อะไร? 
 A  : ผู้จัดการกองทุนมี  2  ท่าน ได้แก่ 
  

ชื่อ - สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
นายติยะชัย กั๊วะ เอินน์ ชอง  Bachelor of Commerce 

The University of British 
Columbia 

มากกว่า 8 ปี ด้านการเงิน การธนาคาร และ
การลงทุน ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญทางด้านการ
ลงทุนในต่างประเทศ 

ผู้จัดการกองทุน 

น.ส.พรพิชญ์ เต็งไตรสรณ์  ป.โท การลงทนุ 
CASS Business School 
 ป.ตรี การเงิน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

 ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนส่วนบคุคล          
บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) 
 นักวิเคราะห์ปจัจัยพ้ืนฐาน บล.กสิกรไทย 
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ปจัจัยพ้ืนฐาน บล.แลนด์ 
แอนด์ เฮาส์ 
 ผู้จัดการกองทุน บลจ.วี 

ผู้จัดการกองทุน 

 
4. รายชื่อผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื้อคนืหนว่ยลงทุน นายทะเบียนหนว่ยลงทุนและผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทุน เบอร์โทรศัพท ์
1 บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ่ากัด (มหาชน) 0-2635-1718 
2 บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จา่กัด (มหาชน) 0-2022-5800 
3 บริษัทหลักทรัพย์นายหนา้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจกิ จ่ากัด 0-2861-5508 , 0-2861-6090 
4 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ่ากัด (มหาชน) 0-2779-9000 
5 บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จา่กดั (มหาชน) 0-2088-9797 
6 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ่ากัด 0-2680-1111 , 0-2680-1000 
7 บริษัท หลักทรัพย์นายหนา้ซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จา่กัด 0-2107-1860 

 
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับแตง่ตัง้จากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ห้บริการเพิ่มเติมได้ที่ www.phillipasset.co.th 
 
นายทะเบยีนกองทุน 
บริษัท ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จา่กัด (มหาชน)  โทรศัพท์ 0-2296-5809, 0-2296-4864   
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
บริษัท ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จา่กัด (มหาชน)  โทรศัพท์ 0-2296-5809, 0-2296-4864   
 
หมายเหตุ : นอกจากหน้าที่ตามที่ก่าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนดว้ย 
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ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ่ากัด  
849 อาคารวรวฒัน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท์ 0-2635-3033 โทรสาร 0-2635-3040 

 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนน้ี 
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ความเสี่ยง รายละเอียด 

Principal risk ความเส่ียงจากการท่ีไม่ได้รับเงินต้นคืนหรือสูญเสียเงินต้นบางส่วนจาก
การลงทุน 

China risk ความเส่ียงจากที่เกิดขึ้นจากเศรษฐกิจของประเทศจีน 

A-share risk ความเส่ียงจากการลงทุนในบรษิทัของประเทศจีน โดยมีการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศจีน 

Custody risk ความเส่ียงที่เกดิจากผู้รับฝากทรพัย์สิน 

Tax risk ความเส่ียงจากกฎหมายทางภาษีของประเทศจีน 

Caplital control risk ความเส่ียงจากการเกิดการควบคมุเงินทุนของประเทศทีเ่ขา้ไปลงทุน 

Hong Kong risk ความเส่ียงจากการลงทุนในฮ่องกง 

Stock connect program risk ความเส่ียงที่เกดิจากข้อจ่ากัดของระบบซื้อขายหลักทรัพย์ 

B-shares risk ความเส่ียงจากการลงทุนในบรษิทัของประเทศจีน โดยมีการซื้อขายในสุกล
เงินฮ่องกงดอลลาห์หรือดอลลาหส์หรัฐ 

H-shares risk ความเส่ียงจากการลงทุนในบรษิทัของประเทศจีน โดยมีการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยฮ์่องกงในสุกลเงนิฮ่องกงดอลลาห์ 

N-shares risk ความเส่ียงจากการลงทุนในบรษิทัของประเทศจีน โดยมีการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แนสแดคหรือตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค 

P-Chip companies risk ความเส่ียงจากการลงทุนในบรษิทัท่ีจดทะเบียนนอกประเทศจีนแต่ว่า
ด่าเนินงานในประเทศจีน โดยมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกง 

Red chip companies risk ความเส่ียงจากการลงทุนในบรษิทัของประเทศจีนซึง่ถือโดยหนว่ยงานหรือ
รัฐวิสาหกจิของประเทศจีน โดยมกีารซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของ
ฮ่องกง 

S-chip companies risk ความเส่ียงจากการลงทุนในบรษิทัท่ีด่าเนินงานในประเทศจีน โดยมีการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร ์

Environment issuers risk ความเส่ียงจากการลงทุนในโครงการท่ีเกีย่วข้องกับเทคโนโลีเพื่อ
ส่ิงแวดล้อม ซึ่งโครงการมีโอกาสที่จะไม่ประสบกความสา่เร็จ 

Equity securities risk ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารทุน 

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนหลัก 
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Emerging market risk ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารทุนของประเทศเกดิใหม่ 

Foreign Securities risk ความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

Geographic Focus risk ความเส่ียงจากการลงทุนที่กระจกุตัวในภูมิภาค 

Currency risk ความเส่ียงของค่าเงินหรืออัตราแลกเปล่ียนสกุลเงิน 

Non-diversified fund risk ความเส่ียงจากการลงทุนที่ไม่ไดม้ีการกระจายความเส่ียงของเงินลงทุน 
โดยมีการกระจกุตัวของผู้ออกหลักทรัพย ์

Concentration risk ความเส่ียงจากการลงทุนที่เกิดจากการลงทุนมีการกระจุกตวัของกลุ่ม
อุตสาหกรรม 

Consumer discretionary sector risk ความเส่ียงจากการลงทุนที่มกีารกระจุกตวัของกลุ่มสินคา้ฟุ้มเฟือย 

Industrial sector risk ความเส่ียงจากการลงทุนที่มกีารกระจุกตวัของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม 

Information technology sector risk ความเส่ียงจากการลงทุนที่มกีารกระจุกตวัของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Authorized participants concentration risk ความเส่ียงจากการไม่มีการเพิม่หรือลดหน่วยลดทุนของผู้ท่ีดแูล ซึ่งอาจจะ
ส่งผลให้กองทุนถกูเพิกถอนการเป็นกองทุน ETF 

Cash transaction risk ความเส่ียงจากการท่ีมีการถอนเงนิลงทุนขนาดใหญ่เป็นเงินสด ซึ่งส่งให้
เกิดความผันผวนของหลักทรัพยท์ี่เข้าลงทุน 

International closed market trading risk ความเส่ียงที่เกดิจากเวลาทา่การของกองทุนไมต่รงกับเวลาท่าการ
ของหลัพทรัพย์ที่ลงทุน 

Premium/Discounted risk ความเส่ียงจากราคาของตลาดของกองทุนที่ไมต่รงกับราคาของสนิทรัพย์
สุทธิของกองทุน 

Secondary market trading risk ความเส่ียงที่เกดิจากคา่ดา่เนินการในการซื้อขายหลักทรัพยใ์นตลาดรอง 

Small fund risk ความเส่ียงที่กองทุนมีขนาดเล็กซึง่อาจส่งผลให้เกดิคา่ใช้จา่ยในการซื้อขาย
หน่วยลงทุนท่ีสูงกว่ากองทุนทีม่ีขนาดใหญ ่

Liquidity risk ความเส่ียงที่เกดิจากสภาพคล่องของตราสารท่ีเขา้ไปลงทุน 

Small and mid capitalization company risk ความเส่ียงที่เกดิจากหลักทรพย์ทีเ่ข้าไปลงทุนที่มมุูลค่าตลาดขนาดกลาง
หรือเล็ก ซึ่งส่งผลใหม้ีความผันผวนสูงตามไปด้วย 

Large capitalization company risk ความเส่ียงที่เกดิจากหลักทรพย์ทีเ่ข้าไปลงทุนที่มมุูลค่าตลาดขนาดใหญ่ 
ซึ่งบริษัทอาจจะไม่สามารถตอบสนองหรือรับมือกับสถานการณ์ทีเ่กิดขึ้น
ได้อย่างรวดเร็ว 

Passive investment risk ความเส่ียงที่เกดิจากการลงทุนแบบตั้งรับ ซึ่งจะท่าให้กองทุนไม่สามารถ
ปรับเปล่ียนน้่าหนักการลงทุนไดต้ามสถานการณ์ 



P-CGREEN : หนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทุนรวม (Q&A) 

Management risk ความเส่ียงจากการบริหารกองทนุ ซึ่งกองทุนอาจจะไม่ได้มกีารลงทุนตาม
ดัชน ีส่งผลให้ผลตอบแทนอาจจะไม่เป็นไปตามดัชน ี

Tracking error risk ความเส่ียงจากการท่ีกองทุนลงทนุในหลักทรัพย์อื่นนอกเหนือจากดัชนี 
ส่งผลให้ผลตอบแทนอาจจะไม่เปน็ไปตามดชัน ี

Market risk ความเส่ียงที่เกดิจากความผันผวนในตลาดหลักทรัพย์ 

High portfolio turnover risk ความเส่ียงจากการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง ส่งผลให้เกิดค่านายหนา้และท่า
ให้ผลตอบแทนต่่ากวา่ผลตอบแทนของดัชน ี

Valuation risk ความเส่ียงจากการท่ีกองทุนไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ไดต้รงกบัราคา
ของหลักทรัพย์ที่กา่หนดไว ้เช่น วนัหยุดท่าการกองตลาดซื้อขายของ
หลักทรัพย์ในกองทุนที่ไม่ตรงกัน 

Tax risk ความเส่ียงจากการเกฎเกณฑ์ของการเก็บภาษีที่แตกต่างกัน 

Depositary receipt risk ความเส่ียงจากการลงทุนในใบรับฝากหุ้น ซึ่งราคาของตราสารอ้างอิงอาจะ
มีการเปล่ียนแปลงในวันหยุกของกองทุน 

Derivative risk ความเส่ียงจากการใช้ตราสารอนุพันธ์ในการบริหารกองทุน  

Investment in investment companies risk ความเส่ียงจากการลงทุนในบรษิทัจัดการกองทุน 

Securities lending risk ความเส่ียงจากการใหย้ืมหลักทรพัย์ 

Cash and cash equivalent risk ความเส่ียงจากการท่ีกองทุนถือเงนิสดหรือตราสารเทยีบเท่าเงินสด ซึ่ง
ส่งผลให้ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามดชัน ี
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กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอน็เนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ KraneShares MSCI China Clean 
Technology Index ETF (กองทนุปลายทาง) ในสกุลเงินดอลล่ารส์หรัฐ เพียงกองทุนเดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น มูลคา่หน่วยลงทุนของกองทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงในช่วงเวลาต่างๆ ได้ตามระดับ
ราคาของหลักทรัพยซ์ึ่งกองทุนไดล้งทุน ท้ังนั้น ขึ้นอยู่กับการเปล่ียนแปลงของปัจจัยความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม อันได้แก่ 
 
1. ความเส่ียงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country Risk) เป็นความเส่ียงในการลงทุนที่ขึ้นอยู่กบัความมั่นคงทางดา้นเศรษฐกิจ
หรือการเมืองของประเทศทีก่องทนุน่าเงินไปลงทุนหรือแสวงหาผลตอบแทน เช่น ความเส่ียงทางการเมือง ความเส่ียงที่เกดิจากความ
ไม่แน่นอนหรือการเปล่ียนแปลงของกฎหมายในประเทศที่กองทุนไปลงทุน ความเสี่ยงเกีย่วกับภาษี ความเส่ียงเกี่ยวกับอัตรา
แลกเปล่ียนและการควบคุมอัตราแลกเปล่ียน เป็นต้น  
 
แนวทางการบริหารความเส่ียง : 
บริษัทจัดการจะศึกษาและประเมนิปัจจัยเส่ียง รวมทั้งข้อมูลทางดา้นเศรษฐกจิ และการเงิน ของประเทศที่จะลงทุน อย่างระมัดระวัง 
รวมทั้งศึกษาข้อจ่ากดัตา่งๆเพิ่มเติม เพื่อมใิห้เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของกองทุน 
 
2. ความเส่ียงจากการดา่เนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเส่ียงที่เกดิจากความสามารถในการดา่เนินงานของผู้
ออกตราสาร ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร ให้มกีารปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
 
แนวทางการบริหารความเส่ียง :  
บริษัทจัดการจะพจิารณาคดัเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน โดยวิเคราะห์สถานะทางการเงิน  ผลการด่าเนินงาน การบริหารงานรวมถงึจะ
ติดตามผลการดา่เนินงานและข้อมูลข่าวสารของผู้ออกตราสารอยา่งใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
 
3.  ความเส่ียงจากความสามารถในการช่าระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเส่ียงจากการท่ีผู้ออกตราสารมีผลการ
ด่าเนินงานและฐานะการเงินท่ีดอ้ยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกา่หนดเวลา ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รบั
ช่าระดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาที่ก่าหนดไว้   
  
แนวทางการบริหารความเส่ียง : 
บริษัทจัดการจะวิเคราะหค์ุณภาพและความสามารถในการช่าระหน้ีของผู้ออกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความ
น่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นประจ่าอยา่งสม่า่เสมอ 
 
4.  ความสีย่งดา้นสภาพคลองของตราสารท่ีกองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ความเส่ียงจากการท่ีกองทุนไม่สามารถจา่หน่าย
หลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร  
 
 

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน 
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แนวทางการบริหารความเส่ียง : 
บริษัทจัดการจะพจิารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่ความสภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภทและลักษณะและนโยบายการลงทุนของ
กองทุนอยา่งเหมาะสม เพื่อใหม้คีวามคล่องตัวในการบริหารกองทุน 
 
5.  ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Currency Risk หรือ Exchange Risk) เนื่องจากกองทุนเปดิฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี 
แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ มีนโยบายที่เน้นการลงทุนในหลักทรัพยตา่งประเทศ  ราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนจึงอยู่ในรูปสกุลเงิน
ต่างประเทศ เช่น สกุลเงินดอลลาร์ ดังนั้น ความผันผวนของอตัราแลกเปล่ียนจึงอาจมีผลต่อการด่าเนินงานของกองทุนโดยเฉพาะเมือ่
มีการแปลงราคาหลักทรัพย์ดงักล่าวเป็นเงินบาท  
  
แนวทางการบริหารความเส่ียง :  
บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเส่ียงเกีย่วกับอัตราแลกเปล่ียน โดยพจิารณาถึง
สถานการณ์ และความเหมาะสม เพื่อลดความเส่ียงในส่วนน้ี 
 
6.  ความเส่ียงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจจะมกีารขึ้น
ลงที่ผันผวนมากกวา่หลักทรัพย์พืน้ฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดงักลา่ว ย่อมท่าให้สินทรัพย์สุทธิมีความผันผวน
มากกวา่การลงทุนในหลักทรัพยพ์ื้นฐาน 
 
แนวทางการบริหารความเส่ียง :  
บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบท่ีเหมาะสมในการบริหารความเส่ียง โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ความเส่ียงแบบ Value-at-risk มา
ใชใ้นการบริหารความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ 
 
7. ความเส่ียงจากข้อจ่ากดัการน่าเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เนื่องจากกองทุนอาจมีการลงทุนในตา่งประเทศ จงึมี
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปล่ียนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกจิ การ
เปล่ียนแปลงนโยบายต่างประเทศที่เกี่ยวกับการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและการน่าเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึง่อาจส่งผลให้
กองทุนไม่สามารถช่าระเงินให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนได้ตามจ่านวนหรือเวลาที่กา่หนด 
 
แนวทางการบริหารความเส่ียง : 
บริษัทจัดการจะติดตามสถานะการณ์ของประเทศคูค่้าที่กองทุนมกีารลงทุนไว้อยา่งใกล้ชดิ และสม่า่เสมอ เพื่อลดความเส่ียงดงักลา่ว 
 
8. ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note) 
ความเส่ียงด้านสภาพคล่องของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนสามารถลงทุนในตรา 
สารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และถือตราสารจนครบอายุหรือตามเงื่อนไขที่ก่าหนดไว้ ท่าให ้
กองทุนมีความเส่ียงด้านสภาพคล่องของตราสารที่กองทุนลงทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารดังกล่าว กองทุน 
สามารถลงทุนในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุน ท่าให้ 
ความเส่ียงต่อสภาพคล่องของตราสารที่กองทุนลงทุนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่่า 
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ความเส่ียงด้านความมั่นคงของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) ตราสารท่ีกองทุนลงทุนมีความเส่ียงด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร ซึ่ง 
เกิดขึ้นจากการด่าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ย  
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเส่ียงดังกล่าวโดยจะลงทุนในตราสารที่ออกโดยสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคารพาณิชย์ 
ไทยหรือต่างประเทศ ท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) จากสถาบันการจัด 
อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
ความเส่ียงจากสินทรัพย์อ้างอิง อาจเกิดจากเหตุการณ์ที่เป็นเหตุให้กองทุนต้องไถ่ถอนตราสารก่อนก่าหนดจากเหตุการณ์ที่มี 
ผลกระทบอย่างมีนัยส่าคัญ ที่ท่าให้กองทุนจะไม่ได้รับคืนเงนิต้นของการลงทุนในตราสารนั้นเต็ฒจ่านวน แต่จะได้รับเป็นมูลค่าชดเชย 
ตามวิธีการค่านวณและมูลค่าตลาดในขณะน้ัน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะมุ่งลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพ และบริษัทจัดการจะ 
ท่าการศึกษาและวิเคราะห์เครดิต คุณภาพ หรือความสามารถในการช่าระหนี้ของสินทรัพย์อ้างอิงก่อนการลงทุน นอกจากนี้ กองทุน 
จะพิจารณาลงทุนในตราสารดังกล่าวในสัดส่วนที่น้อย ดังนั้น กองทุนจึงมีความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญา 
ซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อยู่ในระดับปานกลาง 
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ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ่ากดัอัตราส่วน 

 
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 
ไม่จ่ากดัอัตราส่วน 

 
 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment gradeแต่ต่่ากว่า 2 อันดับแรก ไม่เกิน 35% 
 

3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ข้อ 1 หรือข้อ 3.13.2 ส่วนท่ี 2 ข้อ 1 ไม่จ่ากดัอัตราส่วน 
 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่าง
ใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ท้ังนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน 
 

ไม่เกิน 20%1  

5 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ผู้
ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ 
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโ ดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก่าหนดช่าระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน และ 
ไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวเป็น 
บุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใด 
จะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น้่าหนักของตราสารที่ลงทุนใน 
benchmark + 5% 

สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 
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5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออก และน่าเข้าแห่งประเทศไทย 
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์ 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย 
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก่าหนดวันช่าระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้อง
ขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
 

6 ทรัพย์สินดังนี ้
6.1 ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ส่าหรับผู้ลงทุน 
ทั่วไป ของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตรา 
สารทุนท่ีผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างด่าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท่าให้มีการเพิกถอน 
การเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.2 ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษัทท่ีจัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย 
ต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ 
ส่าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ 
ไม่รวมถึงบริษัทท่ีอยู่ระหว่างด่าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท่าให้มีการเพิกถอนหุ้น 
ออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 
6.4 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่
ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้
ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) 
6.4.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade 
6.4.3 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก่าหนดวันช่าระหนี้ ≤397 วันนับแต่วันที่ลงทุน 
และไม่ได้มีลักษณะตาม 
6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล 
ดังนี ้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ 
อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น่้าหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุน 
ใน benchmark + 5% 
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6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท่านองเดียวกับบุคคลตามข้อ 
6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก่าหนดวันช่าระหนี้ > 397 วัน นับตั้งแต่วันท่ีลงทุน 
ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
6.5 ใบส่าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยู่ใน 
ระดับ investment grade 
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating3 อยู่ในระดับ investment grade 
6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC derivatives 
6.7 หน่วย infra หรือ หน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ 
6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายใน 
กระดานซื้อขายหลักทรัพย์ส่าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย 
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างด่าเนินการแก้ไข 
เหตุที่อาจท่าให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือใน 
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่ 
ส่านักงานก่าหนด 
6.8 หน่วย CIS ตามที่ระบุในส่วนที่  2 ข้อ 1.2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ใน
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ส่าหรับผู้
ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่วยลงทุนดังกล่าวที่อยู่ระหว่างด่าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท่าให้มีการเพิกถอน
หน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ) 
 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนใน 
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางที่ส่านักงานก่าหนด และมีลักษณะตาม 6.7.1 
 

ไม่จ่ากัดอัตราส่วน 

8 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) 
 

รวมกันไม่เกิน 5% 

1 หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิล่าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิล่าเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national 
scale 
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3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่คูสั่ญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิล่าเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ 
national scale 
 
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้า 

เป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว 
ไม่เกินอัตราใดอัตราหน่ึงดังนี้ 
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 25% หรือ 
(2) น่้าหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุน 
ใน benchmark + 10% 
 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อก่าหนดเกี่ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด่าเนินงานของกองทุน 
2. Derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่นิติบุคคล

ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้
ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
1.2 ธนาคารพาณิชย์ 
1.3 บริษัทเงินทุน 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ีกองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse 
repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 
 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปี
บัญช ี
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่ 
อายุกองทุนคงเหลือ ≤ 6 เดือน 
ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้ง 
โครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 ป ี

หมายเหตุ : ส่าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด่าเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อก่าหนดเกี่ยวกับ 
product limit 
 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
2 ทรัพย์สินดังนี ้

2.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือแต่กองทุนได้ 
ด่าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมาย 
ก่าหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

รวมกันไม่เกิน 25% 
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2.2 ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที่มีสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝงซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่ก่าหนด
ไว้ในประกาศคณะกรรมการก่ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่) 
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 
 

3 Reverse repo ไม่เกิน 25% 
 

4 Securities lending ไม่เกิน 25% 
 

5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการ 
ลงทุนส่าหรับกองทุนรวมทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค่านวณตามผู้
ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit) แต่ไม่ 
รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี ้
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
ค่านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit) 
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating 
 

รวมกันไม่เกิน 15% 

6 derivatives ดังนี ้
 6.1  การเข้าท่าธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์                                  

เพื่อการลดความเส่ียง (hedging) 
 

ไม่เกินมูลค่าความเส่ียงที่มีอยู่ 

6.2  การเข้าท่าธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเส่ียง (non-hedging) global exposure limit 
6.2.1  กรณ ีMF ไม่มีการลงทุน

แบบซับซ้อน4 จ่ากดั net 
exposure ที่เกิดจากการ
ลงทุนใน derivatives โดย
ต้องไม่เกิน 100% ของ NAV 

 

4,5 รายละเอียดของการค่านวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ส่านักงานประกาศก่าหนด 
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจ่านวนหุ้นของ

บริษัทรวมกัน <25% ของจ่านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 
 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของ
ผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตรา
สารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้
ภาครัฐต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน ( financial liability)6 ของผู้ออก
ตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส่าหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด  
ทั้งนี้  ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบระยะเวลา
บัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฎในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจน่ามูลค่าหนี้สินทาง
การเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป 
และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
ส่าหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด7 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่
ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ Filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
 
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี 
credit rating อยู่ในระดับต่่ากว่า investment gradeหรือไม่มี  credit rating ให้ 
บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1
ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้
ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตรา
สารท่ีออกโดยบุคคลดังนี้ 
1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม 
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
2 ธนาคารออมสิน 
3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4 ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ 
5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน่าเข้าแห่งประเทศไทย 
8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9 บริษัทหลักทรัพย์ 
10 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
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11 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท่านองเดียวกับบุคคลตามข้อ 1-9 
 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุน
หน่ึง 

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ่านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS 
ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยนั้น 
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้ 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากส่านักงาน 
(1.1) มีขนาดเล็ก 
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุน
หน่ึง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ่านวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น 
เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากส่านักงาน 
(1) มีขนาดเล็ก 
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 
 

5 ห น่ ว ย  property ข อ ง ก อ ง ทุ น ใด
กองทุนหน่ึง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ่านวนหน่วย propertyทั้งหมดของกองทุน property ที่ออก
หน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากส่านักงาน 
(1) มีขนาดเล็ก 
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 
 

หมายเหตุ : 6หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดท่างบการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก่าหนดโดยคณะกรรมการก่าหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial 
Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
7 รวมถงึกรณียงัไม่ครบกา่หนดการจัดทา่งบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร 
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 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

รายการ อัตราตามโครงการ 
(% NAV ต่อป)ี  

เรียกเก็บจริง 
(% NAV ต่อป)ี 

1. ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้   

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.1400 1.4908 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.1000 0.0298 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.1000 0.0596 
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย ไม่เกิน 0.5000 ตามทีจ่่ายจริง 
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ไม่เกิน 1.6100 0.0587 
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บทั้งหมด ไม่เกิน 3.9500 1.6389 

 
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

รายการ สูงสุดไม่เกนิ 
(% Unit Value) 

เก็บจริง 
(% Unit Value) 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ [Front-end Fee] 
- IPO ตั้งแต่วันท่ี 16 เม.ย. - 26 เม.ย. 64 
- ตั้งแตว่ันท่ี 28 เม.ย. 64 เป็นต้นไป 

ไม่เกิน 2.00  
1.00 
1.50 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน [Back-end Fee] ไม่เกิน 1.50 ไม่เรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) 

- IPO ตั้งแต่วันท่ี 16 เม.ย. - 26 เม.ย. 64 
- ตั้งแตว่ันท่ี 28 เม.ย. 64 เป็นต้นไป 

ไม่เกิน 2.00  
1.00 
1.50 

ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) ไม่เกิน 1.50 ไม่เรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 50 บาท / รายการ 50 บาท / รายการ 

 
หมายเหตุ :  
- ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายดังกล่าวขา้งต้นเป็นอัตราที่รวมภาษมีูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดท่านองเดยีวกันแล้ว 
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน [Front-end Fee] และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน [Back-end Fee] และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)  จากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถอืหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการ
จะแจง้รายละเอียดหลักเกณฑใ์นการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพียงประมาณการณ์ ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะไม่เกินกวา่อัตราขั้นสูง
ของยอดรวมคา่ธรรมเนียม และ ค่าใช้จา่ยตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้ในโครงการ 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมด ที่เรียกเก็บจากกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน 
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ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม 

(Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
รอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 27 เมษายน 2564 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

 
PTR  = MIN (ซือ้สนิทรพัย,์ขายสนิทรพัย)์ 

 
Average NAV 

PTR  = 0.18 
 

 
วิธีการค านวณ PTR  :ใชม้ลูค่าการซือ้หรอืขายทรพัยส์นิในรอบปีแลว้แต่ตวัใดจะต ่ากว่า หารดว้ยมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ

(NAV) เฉลีย่  
 
 
 
 

 

 
 

กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคาตลาด

(พันบาท)

ร้อยละของ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ -                                  -                                  

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทัเงินทนุ 1,002.09                        0.13%

เปน็ผู้ออก/สั่งจ่าย/ผู้รับบรอง/ผู้รับอาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้้าประกัน

(ค) ตราสารที่มีอันดับความนา่เช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทนุได้ (Investment grade) -                                  -                                  

     - อันดับความนา่เช่ือถือ A -                                  -                                  

(ง) ตราสารที่มีอันดับความนา่เช่ือถืออยู่อันดับต่้ากว่าอันดับที่สามารถลงทนุได้ -                                  -                                  

(Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความนา่เช่ือถือ

รวม 1,002.09                        0.13%

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษทัจัดการคาดว่าจะลงทนุในกลุ่ม (ง) 10% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

กองทุนเปดิฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์

รายงานการลงทุนตราสารหน้ี

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการการลงทุนและผลการด าเนินงาน 
 

 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม 

(Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
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หลักทรัพย์ หรือ ทรัพย์สิน อันดับเครดิต/ผูจ้ัดอันดับ มูลค่าตามราคาตลาด ร้อยละต่อ NAV

เงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ ตั๋วเงิน ในประเทศ   

SARHB ธนาคาร อาร์เอชบ ีจ้ากัด (มหาชน) AA / TRIS 1,002.90                          0.00%

SAUOB ธนาคาร ยูโอบ ี(ไทย) จ้ากัด (มหาชน) F1+ (Tha) / Fitch 1,001,082.78                  0.13%

หนว่ยลงทนุที่จดทะเบยีนในต่างประเทศ

KGRN KraneShares MSCI China Environment ETF 589,605,555.24              77.60%

REMX KraneShares CSI China Internet ETF 100,078,139.19              13.17%

 

อ่ืนๆ

ทรัพย์สิน (หนี้สิน) อ่ืน 69,099,107.72                9.09%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 759,784,887.83          100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยมืเงิน และ การก่อภาระผกูพัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

กองทุนเปดิฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์

รายละเอียดการลงทนุ
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ค าอธิบายเก่ียวกับการจัดอันดับตราสารของสถาบนัจัดอันดับความน่าเช่ือถอื

TRIS Rating

AAA        เปน็อันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทนุทีต่่้าที่สุด มีความสามารถในการช้าระเงินต้น และ ดอกเบีย้ตามก้าหนดเวลา

               แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปจัจัยภายนอกอ่ืน

AA          ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทนุทีต่่้ามาก

A             ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทนุทีต่่้า

BBB       ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทนุปานกลาง

BB          ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทนุสูง

B            ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทนุสูงมาก

C            ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงสูงที่สุด ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้น และ ดอกเบีย้ตามก้าหนดเวลา 

               การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปจัจัยภายนอกอ่ืน จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช้าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้อย่างมีนยัส้าคัญ

D            ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถช้าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ได้ (default)

FITCH Thailand

F1(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถสูงสุดในการช้าระหนี้ได้ตรงตามก้าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้

หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศซ่ึงก้าหนดโดยฟิทช์ อันดับเครดิตในระดับนี้ใหก้ับผู้ออก

ตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงของการผิดนดัช้าระหนี้ต่้าที่สุดเม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆในประเทศไทย

 ในกรณีที่สภาพคล่องอยู่ในระดับที่แขง็แกร่งเปน็พิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพ่ิมเติมจากอันดับเครดิตที่ใหไ้ว้

F2(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการช้าระหนี้ได้ตรงตามก้าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงินระดับที่ดี เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตตราสารหนี้

หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความนา่เช่ือถือดังกล่าวยังไม่อาจเทยีบเทา่กับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

F3(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการช้าระหนี้ได้ตรงตามก้าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงินในระดับปานกลาง เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้

หรือตัวตรสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการช้าระหนี้ดังกล่าวมีความอ่อนไหวที่สูงกว่าต่อการเปลี่ยนแปลงในทางลบระยะสั้น 

เม่ือเทยีบอันดับเครดดิตที่สูงกว่า

B(tha)

แสดงถึงระดับความไม่แนน่อนของความสามารถในการช้าระหนี้ได้ตรงตามก้าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้

หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช้าระหนี้ดังกล่าว มีความอ่อนไหวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน

และสภาพเศรษฐกิจในทางลบระยะสั้น

C(tha)

แสดงถึงความไม่แนน่อนอย่างสูงของความสามารถในการช้าระหนี้ได้ตรงตามก้าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับ

ผู้ออกตราสารหนี้หรือตราสารหนี้ตัวอ่ืนๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัิตามขอ้ผูกพันทางการเงินดังกล่าว ขึ้นอยู้กับสภาวะที่

เอ้ือต่อการด้าเนนิธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจที่แขง็แกร่งเทา่นั้น

RD(tha) 

หรือ "Restricted Default" แสดงถึงองค์กรที่มีการผิดนดัช้าระหนี้ในขอ้ผูกพันทางการเงินในขอ้หนึ่งหรือหลายขอ้ผูกพัน 

แม้ว่ายังคงสามารถปฏบิตัิตามขอ้ผูกพันทางการเงินอ่ืนๆได้ อันดับเครดิตนี้ใช้เฉพาะกับผู้ออกตราสารเทา่นั้น

D(tha) 

แสดงถึงการผิดนดัช้าระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือก้าลังจะเกิดขึ้น
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ผลการด าเนินงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน

มลูค่าหน่วยลงทุน P-CGREEN ดัชนีมาตรฐาน* P-CGREEN ดัชนีมาตรฐาน

(บาท) (SD) (SD)

ย้อนหลงั 3 เดอืน (30 ธ.ค. 64)*** 11.6994 -16.51% -20.32% 50.10% 59.50%

6 เดอืน (30 ก.ย. 64)*** 11.3645 -14.05% -17.92% 42.57% 49.30%

1 ป ี(31 มี.ค. 64) n/a n/a n/a n/a n/a

3 ป ี(29 มี.ค. 62) n/a n/a n/a n/a n/a

5 ป ี(31 มี.ค. 60) n/a n/a n/a n/a n/a

10 ป ี(30 มี.ค. 55) n/a n/a n/a n/a n/a

ต้ังแต่จัดต้ังกองทนุ (20 มี.ค. 51) 10.0000 -2.32% -5.32% 38.46% 44.01%

ผลการด าเนินงาน

(สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มนีาคม 2565)

เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐาน

การวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน (AIMC)

ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เปน็ส่ิงยืนยันถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

การลงทุนมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

  ThaiBMA Government Bond Index (Total Return Index) 
    ผลตอบแทนสะสม 3 และ 6 เดือน : แสดงถงึผลตอบแทนท่ีเกิดขึน้จากช่วงระยะเวลาดังกล่าว ไม่ได้เป็นการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
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 ค าเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

รวบรวมข้อมูล ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2565 

∞ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส่านักงานได้รับรองถึงความถูกต้อง
ของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้รับประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น 

∞ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ เมื่อมีความเข้าใจในความเส่ียงของตราสารที่
ลงทุน และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค่านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะ
การเงินของผู้ลงทุนเอง 

∞ ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับช่าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก่าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 
∞ ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ

ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
∞ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัย ใ ห้

สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 
∞ ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดู

บัตรประจ่าตัวของบุคคลดังกล่าวที่ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 
∞ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท่าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่าธุรกรรมกับบุคคลที่

เกี่ยวข้อง ได้ที่ ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตของส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(www.sec.or.th) 

∞ กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ่ากัด จึงไม่มีภาระผูกพันใน
การชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์  ทั้งนี้ ผลการด่าเนินงานของกองทุนเปิด     
ฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการด่าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ่ากัด 

∞ บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ท่ีสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนก่าหนด และต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อท่ีบริษัทจัดการจะสามารถก่ากับและดูแลการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

∞ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนรวมจึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุน
ในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจ่านวนที่น้อยกว่าจึงมีก่าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง 

http://www.sec.or.th/

