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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Robotics & Artificial Intelligence ETF 

1.3. ชื อย่อ :  UBOT 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ :

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) :  

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) :

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็น
ทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื อขาย

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ
ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

 บริษัทจัดการอาจพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื น
ใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั วไป ที ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศที ลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั วโลก ที เกี ยวข้องกับหุ่นยนต์ที ใช้ในอุตสาหกรรม (Robotics) และ
ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence (AI))

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื อเทียบกับดัชนี
อ้างอิง (Tracking Error) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมี
บางขณะที ค่า Tracking Error มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

นอกจากนี บริษัทจัดการกําหนดให้ผู้ดูแลสภาพคล่องพยายามทําหน้าที เพื อให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง
เมื อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมีบางขณะที ค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง เมื อ
เทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)

 กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ปัจจัยอ้างอิง : ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด (passive
management/index tracking)
โดย บลจ. จะพยายามดํารงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ
ดัชนีชี วัด (tracking error : “TE”) :  5.00 % ต่อปี

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื อ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ ง
กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุน

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America)
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนําเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือ ในรูปสกุลเงินอื นใด หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิแก้ไขรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
หรือตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) หรือตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Non
– investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade)
หรือตราสารที ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(listed securities) แล้วแต่กรณี ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
(FX Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจ
พิจารณาป้องกันความเสี ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น และ/หรือ อาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) ได ้ ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

(3) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อื นหรือทรัพย์สินอื น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้

(4) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

(5) ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา
ดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุ
นรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสม

ลักษณะสําคัญของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 
บริษัทจัดการ : 
(Investment Advisor)

Global X Management Company LLC 

วันที จัดตั งกองทุน : 9 ธันวาคม 2559
ประเภทโครงการ : ตราสารทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน :

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC.
ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทั วไปกองทุนจะใช้กลยุทธ ์Replication ซึ งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นส่วน
ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงนั น อย่างไรก็ตาม กองทุน
อาจใช้กลยุทธ์ลงทุนในหลักทรัพย์ตัวอย่างเพื อเป็นตัวแทนที เกี ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง
(Representative Sampling Strategy) เมื อกลยุทธ ์Replication อาจส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น เช่น เมื อมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือมีต้นทุนจํานวน
มากที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื อให้สัดส่วนการลงทุนใกล้เคียงดัชนี
อ้างอิง เช่น ในกรณีที หลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงไม่มีสภาพคล่องชั วคราว ไม่สามารถ
ลงทุนได้หรือสภาพคล่องน้อยลง หรือเป็นผลมาจากข้อจํากัดหรือข้อจํากัดทางกฎหมาย
(เช่น ข้อกําหนดด้านภาษี) ที ใช้กับกองทุนแต่ไม่ใช่ดัชนีอ้างอิง

ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อ
ขาย :

NASDAQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

วันทําการซื อขาย : ทุกวันทําการ
อายุโครงการ : ไม่กําหนด
การจ่ายเงินปันผล :  มีการจ่ายเงินปันผล

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน
และนายทะเบียน : 

Brown Brothers Harriman & Co 

Bloomberg Ticker :  BOTZ US 
Bloomberg Benchmark Ticker
: 

IBOTZNT

Website : 

Index provider :

https://www.globalxetfs.com/funds/botz/ 

INDXX, LLC.

ข้อมูลดัชนีชี วัด : 

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการ
ออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการ
ใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ขั นแรก : กรอบการคัดเลือกหลักทรัพย์

• บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ซึ งรวม
ถึงบริษัทที เกี ยวข้องกับการพัฒนาและการผลิตในด้าน

 หุ่นยนต์ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัต ิ: ผลิตภัณฑ์และบริการหุ่นยนต์ที 
ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการผลิต

 ยานยนต์และโดรนไร้คนขับ : ยานยนต์ไร้คนขับ (รวมทั ง Hardware และ Software
สําหรับรถยนต์ขับเคลื อนอัตโนมัต)ิ โดรน และหุ่นยนต์ที ใช้ในทางการทหารและตลาดผู้
บริโภคทั วไป

 หุ่นยนต์ที ไม่ได้ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม : หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ ์(AI)  ที ใช้ใน
เชิงการเกษตร การบริการทางการแพทย์ ผู้บริโภคทั วไป และการบันเทิง สันทนาการ
เป็นต้น

 ปัญญาประดิษฐ ์(AI) : Application เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ซึ งนํานวัตกรรม
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การคาดการณ,์ ระบบการทํางานโดย
อัตโนมัติ และอื นๆ

• บริษัทที มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้น หรือบริษัทที 
แสดงได้ว่าอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้นเป็นธุรกิจหลัก

ขั นที สอง : หลักทรัพย์ที จะผ่านการคัดเลือกมารวมอยู่ในดัชนี

• บริษัทที จะได้รับการพิจารณา จะต้อง

 มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 300 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดของประเทศที พัฒนาแล้ว

 มีปริมาณการซื อขายเฉลี ยรายวันในรอบ 6 เดือนล่าสุดไม่น้อยกว่า 2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือตั งแต่วันเสนอขายหุ้นทั วไปครั งแรก (IPO) ในกรณีของการเสนอขายหุ้น
ครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการออกดัชนีกําหนดไว)้

 ในกรณีที หลักทรัพย์นั น ไม่มีประวัติการซื อขายเป็นเวลา 6 เดือน สําหรับในกรณีของ
การเสนอขายหุ้นครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการดัชนี
กําหนดไว้ จะนําหลักทรัพย์นั นมารวมพิจารณาได้ หลักทรัพย์นั นต้องจดทะเบียนแล้ว
อย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันคัดเลือกหลักทรัพย์ และอย่างน้อย 3 เดือน สําหรับการเสนอ
ขายหุ้นครั งแรกในกรณีอื น

 มีจํานวนหุ้นที ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จํานวนหุ้นที จําหน่ายแล้วทั งหมด

• หลักทรัพย์ที จะยังคงอยู่ในดัชนีอ้างอิงต่อไปได้นั น จะต้องมีมูลค่าตามราคาตลาด
(Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีมูลค่าการซื อขาย
ต่อวันไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั งนี ยังคงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดอื นๆ
ด้วย

• การเสนอขายหุ้นครั งแรก (IPO) ที จะถือว่าเป็น Significant IPO ก็ต่อเมื อบริษัทนั น มี
มูลค่าตามราคาตลาด สูงกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทที เป็นองค์
ประกอบของดัชนี ณ วันที คํานวณเพื อทบทวนองค์ประกอบของดัชนี (Reconstitution
Selection Day)

นํ้าหนักของหลักทรัพย์ซึ งเป็นส่วนประกอบในดัชนี

• องค์ประกอบของดัชนีมีการคํานวณนํ้าหนักตามมูลค่าตามราคาตลาด โดยมีข้อ
กําหนดดังต่อไปนี 

 หลักทรัพย์แต่ละตัวจะมีน้ําหนักอย่างน้อยร้อยละ 0.3 และสูงสุดร้อยละ 8

 หลักทรัพย์แต่ละตัวที มีน้ําหนักเกินร้อยละ 5 เมื อรวมกันแล้วน้ําหนักจะต้องไม่เกินร้อย
ละ 40 ของนํ้าหนักของดัชนี และหลักทรัพย์ที เหลือจะมีน้ําหนักได้ไม่เกินร้อยละ 4.5

การปรับนํ้าหนัก (Rebalancing)

• การปรับนํ้าหนักและอาจมีการคัดหุ้นเข้า/ออก ในส่วนประกอบของดัชนี ซึ งจะทําเป็น
รายปี ในวันทําการซื อขายสุดท้ายของเดือนมิถุนายน

• จะทบทวนดัชนี ทุกครึ งปี เพื อพิจารณาบริษัทที มีการ IPO ใหม่ รวมถึงเพื อพิจารณา
การดําเนินงานขององค์กร (Corporate Action) ที อาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์นั นๆ
ด้วยเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที เก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.68

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและบริการ (12b1) ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอื นๆ 0.00

ค่าใช้จ่ายรวมในการดําเนินงานประจําปีของกองทุน 0.68

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ความเสี ยงที สําคัญของกองทุนหลัก

1. ความเสี ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risk) 
คือความเสี ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน ที เกิดจากการเปลี ยนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี ย และ Investor perception ซึ ง อาจส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ที ลงทุนปรับเพิ มขึ นหรือลดลง

2. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence 
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence อาจมีข้อจํากัดด้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน
หรือบุคลากร บริษัทเหล่านี มักเผชิญกับการแข่งขันที รุนแรงและผลิตภัณฑ์อาจล้าสมัยอย่างรวดเร็ว บริษัทเหล่านี ยังต้องพึ งพา
สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก และอาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียหรือการด้อยค่าของสินค้าเหล่านั น และไม่
สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทเหล่านี จะสามารถปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้จากการใช้เทคโนโลยีในทางที ผิด หรือคู่
แข่งจะไม่พัฒนาเทคโนโลยีที คล้ายคลึงหรือเหนือกว่าเทคโนโลยีของบริษัท บริษัทเหล่านี มักใช้จ่ายเงินลงทุนจํานวนมากใน
การวิจัยและพัฒนา และไม่มีการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที ผลิตโดยบริษัทเหล่านี จะประสบความสําเร็จเสมอไป
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence เป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ งอาจส่งผลเสียอย่างมาก
ต่อบริษัทเหล่านี บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก มีแนวโน้มที จะผันผวน
มากกว่าบริษัทที ไม่พึ งพาเทคโนโลยีมากนัก นอกจากนี วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาจต้องเผชิญกับ
การกฎระเบียบที เข้มงวดเพิ มขึ นในอนาคตซึ งอาจจํากัดการพัฒนาเทคโนโลยี และเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริษัทที 
พัฒนาและ/หรือใช้เทคโนโลยีเหล่านี ในทํานองเดียวกัน การรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคและแหล่งข้อมูลอื นๆ อาจต้องเผชิญ
กับการตรวจสอบที เพิ มขึ น บริษัทในภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
ที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจ
ขัดขวางความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน ลูกค้าและ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทเหล่านี 
อาจกระจุกตัวอยู่ในประเทศ ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเฉพาะ ซึ งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อหนึ งในประเทศ
ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเหล่านี อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัท กองทุนจะมีความเสี ยงทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชียและ
ในทวีปยุโรปมากกว่าภูมิภาคอื น

3. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม
บริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่อาจมีผลการดําเนินงานล้อไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้น ซึ งโดยทั วไปหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่
มีแนวโน้มที จะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหรือแย่กว่าตลาดหุ้นในแต่ละช่วงเวลา และในอดีตที ผ่านมา แต่ละช่วงเวลาอาจ
ครอบคลุมระยะเวลายาวนานหลายปีด้วยเช่นกัน

บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมอาจมีความผันผวนมากกว่าและมีแนวโน้มที จะมีสายผลิตภัณฑ์ที แคบกว่ามี
ทรัพยากรทางการเงินน้อยกว่า ความชํานาญและประสบการณ์ในการจัดการ และมีความได้เปรียบในการแข่งขันน้อยกว่าเมื อ
เปรียบเทียบกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ นอกจากนี บริษัทเหล่านี มักมีความผันผวนของราคามากกว่า ปริมาณการซื อขาย
น้อยกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกว่าบริษัทที มีขนาดใหญ่และเป็นที ยอมรับมากกว่า อย่างไรก็ดี ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเหมือนกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ได้

4. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
บริษัทในภาคอุตสาหกรรมอาจมีความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที มีลักษณะเฉพาะทาง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตอาจเผชิญกับสินค้าล้าสมัยเนื องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที รวดเร็ว กฎระเบียบของรัฐบาล
เหตุการณ์ต่างๆ ที เกิดขึ นในโลก และภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม บริษัทอาจ
ได้รับผลกระทบในทางลบจากความเสียหายต่อสิ งแวดล้อมและการเรียกร้องความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริษัทในภาค
อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที 
ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจขัดขวางความสามารถของบริษัทในการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน

5. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ IT 
บริษัทในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเผชิญการเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวงจรผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี สินค้าล้าสมัยอย่าง
รวดเร็ว ระเบียบราชการ และการแข่งขันที เพิ มขึ นทั งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั งการแข่งขันจากคู่แข่งจากต่างประเทศ
ด้วยต้นทุนการผลิตที ตํ่าลง บริษัทที ต้องพึ งพาเทคโนโลยีมีแนวโน้มที จะผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวมและประเด็นการจดสิทธิ
บัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีผลกระทบต่อบริษัทเหล่านี เช่นกัน นอกจากนี บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีข้อจํากัดด้าน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน หรือบุคลากร

6. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery)
ภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery) เป็นภาคที ใช้เงินทุนสูง เงินทุนหมุนเวียนและการจัดการบริหารกระแสเงินสด
เป็นสิ งสําคัญและมีผลต่อความสําเร็จของบริษัทเพราะการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและการครอบครองกิจการเป็นสิ งสําคัญ
ที จะรักษายอดขายและรายได้ วัฎจักรการลงทุนที ยาวนานเพิ มความท้าทายให้กับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเกี ยวกับการ
ขยายกําลังการผลิต ซึ งอาจจํากัดความสามารถของบริษัทในการเติบโตในช่วงที มีความต้องการเพิ มขึ น และอาจส่งผลให้มี
กําลังการผลิตส่วนเกินในช่วงเวลาที มีความต้องการลดลง ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจนี อาจขึ นอยู่กับวัฏจักรธุรกิจอย่างมาก
และมีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของตลาดค่อนข้างสูง บริษัทที อยู่ในภาคธุรกิจที มีอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยี
อาจเผชิญกับความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน บริษัทที ผลิตสินค้าที มีลักษณะเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์มี
แนวโน้มที จะมีอัตรากําไรขั นต้นที น้อย และต้องรักษาเครือข่ายการจัดจําหน่ายและ Network เพื อรักษายอดขายให้เพียงพอ

7. ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน
เนื องจากทรัพย์สินของกองทุนอาจถูกนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั นโดยปกติแล้ว รายได้ที 
กองทุนได้รับจากการลงทุนเหล่านี จะเป็นสกุลเงินต่างประเทศ การที กองทุนเปิดรับเงินตราต่างประเทศและการเปลี ยนแปลง
มูลค่าของสกุลเงินต่างประเทศเมื อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลงและมูลค่าของเงินตรา
ต่างประเทศบางสกุลอาจมีความผันผวนในระดับสูง นอกจากนี กองทุนอาจมีค่าใช้จ่ายในการแปลงค่าเงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐ
และสกุลเงินต่างประเทศ

8. ความเสี ยงด้านการดูแลรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ
กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงเงินสดกับธนาคารต่างประเทศ, ตัวแทนและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที ได้รับการ
แต่งตั งจากผู้ดูแลของกองทุน การลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี ยงในการดูแลรักษาหลักทรัพย์มากกว่าการลงทุนใน
ตลาดที พัฒนาแล้ว ตลาดของประเทศที ด้อยพัฒนามีแนวโน้มที จะประสบปัญหากับการหักบัญชี, การชําระเงินและการถือหลัก
ทรัพย์โดยธนาคารท้องถิ น ตัวแทน และผู้รับฝากเงิน

9. ความเสี ยงของการลงทุนในต่างประเทศ
อาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชีวภาพ หรือภัยอื น ๆ อาจเกิดขึ นในภูมิภาคที กองทุนลงทุน ซึ งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
หรือการประกอบธุรกิจเฉพาะของบริษัทในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ ง ส่งผลกระทบต่อกองทุนจากการลงทุนในภูมิภาคที ได้รับผลก
ระทบหรือในภูมิภาคที เชื อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคที ได้รับผลกระทบ

10. ความเสี ยงจากการซื อขายในตลาดปิดระหว่างประเทศ
กองทุนอาจเข้าทําการซื อขายในตลาดแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศที อาจปิด ในขณะที ตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าลงทุน
ยังคงเปิดซื อตามปกติ การดําเนินธุรกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื อนระหว่างราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง
ดังกล่าวกับราคาล่าสุดของหลักทรัพย์นั น  (เช่น ราคาของกองทุนจากตลาดต่างประเทศที ปิด) ความคลาดเคลื อนเหล่านี อาจส่ง
ผลให้เกิด Premium หรือ Discount ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที อาจสูงกว่ามูลค่าของ ETF กองอื น

11. ความเสี ยงของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ผลการดําเนินงานของกองทุนขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของแต่ละบริษัทที กองทุนลงทุน การเปลี ยนแปลงเงื อนไขทางการเงิน
ของบริษัทดังกล่าวอาจทําให้มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวปรับลดลงได้

12. ความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ปัจจัยที ก่อให้เกิดความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ได้แก่ การเปลี ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ลักษณะการ
บริโภค ความคาดหวังของนักลงทุน และอื นๆ ซึ งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าการลงทุน โดยทั วไปแล้ว ตลาด
เกิดใหม่จะมีความผันผวนมากกว่าตลาดที พัฒนาแล้ว และอาจมีความผันผวนทางราคาอย่างมาก ตราสารอนุพันธ์ ออปชั น และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  (Warrants) ที อยู่ในกองทุนหลักอาจทําให้กองทุนหลักได้รับผลกระทบอย่างมากจากความผันผวนของ
ตลาด ความเคลื อนไหวในตลาดอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอย่างมาก

13. ความเสี ยงจากการไม่กระจายการลงทุน
กองทุนจัดอยู่ในประเภทการลงทุนที  "ไม่กระจายการลงทุน" ภายใต ้Investment Company Act of 1940 ("1940 Act") ส่ง
ผลให้กองทุนมีความเสี ยงที อาจเผชิญความผันผวนมากกว่ากองทุนที กระจายการลงทุน เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในจํานวน
บริษัทที น้อยกว่าหรืออาจลงทุนในบริษัทผู้ออกรายเดียว ผลที ได้คือกําไรและขาดทุนจากการลงทุนครั งเดียวอาจมีผลกระทบ
ต่อ NAV ของกองทุนมากกว่าและอาจทําให้กองทุนผันผวนมากกว่ากองทุนที ลงทุนกระจายตัวมากกว่า

14. ความเสี ยงด้านปฏิบัติการ
กองทุนมีความเสี ยงด้านปฏิบัติการที เกิดจากปัจจัยหลายประการซึ งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความผิดพลาดของคน ความผิด
พลาดในการประมวลผลและการสื อสาร ความผิดพลาดของผู้ให้บริการของกองทุน คู่สัญญา หรือบุคคลภายนอกอื น ๆ
กระบวนการและเทคโนโลยีเกิดความล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพ หรือความล้มเหลวของระบบ

15. ความเสี ยงของการบริหารแบบเชิงรับ
การลงทุนในกองทุนมีความเสี ยงคล้ายกับการลงทุนในกองทุนที ลงทุนในตราสารทุนที ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ความ
ผันผวนของตลาดที เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย และ
การรับรู้แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนไม่ได้มีการจัดการแบบ “เชิงรุก” ดังนั นผลการดําเนินงาน
ของกองทุนอาจต่ํากว่ากองทุนที มีการเปลี ยนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในรูปแบบเชิงรุก

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์&
อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลง
สกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนิน
การในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Global X Management Company LLC
หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์
อีทีเอฟ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยพลัน

(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วน
สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให ้
ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ งจะส่งผลให้มี net exposure ที เกี ยวข้องกับความเสี ยงต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์
(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับบริษัทจัดการในราคาตามมูลค่าที ตราไว้ โดยผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
จะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยการซื อขาย

หมายเหตุ :
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ สั งขายคืนหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Internet (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual
fund by phone) (ถ้ามี) , บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วย
ลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการ
ซื อขาย

หมายเหตุ : ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ
สั งขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั งผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
จัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) อย่างน้อย 1 ราย

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) ,
บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1  การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขายและเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1
หน่วยของการซื อขาย ได้ที บริษัทจัดการ ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที บริษัทจัดการกําหนด
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการภายหลังเวลาที บริษัทจัดการกําหนด ของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใด ให ้
ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไป

2) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5
วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
โดยบริษัทจะชําระเป็นเงินสดและ/หรือตะกร้าหลักทรัพย์ หรือวิธีการอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนด

ในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจต้องชําระเงินสดเป็นการเพิ มเติม หรือได้รับคืนเงินสด (ส่วน
ต่างเงินสด) ซึ งขึ นอยู่กับส่วนต่างของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของการซื อขาย และมูลค่าของตระกร้าหลักทรัพย ์(PDF)
และราคาซื อขายหน่วยลงทุน (กองทุนหลัก) ของวันทําการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การเพิ มขึ นของส่วนต่างเงินสดจะเพิ มขึ น
เป็นทวีคูณของหน่วยของการซื อขาย (CU)

3) ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั นได้ในระหว่างวันและเวลา
ทําการของบริษัทจัดการ ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

4) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนจะกระทําในวันทําการที ชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องอื นใด ประกาศกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจแก้ไขรายละเอียดโครงการเพื อเปลี ยนแปลงวันทําการลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในกรณีที กฎ
ระเบียบ และ/หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลง เพื อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎระเบียบดังกล่าว
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

5) บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์เพื อขอลดจํานวนหน่วยลงทุนที จะ
รับซื อคืนได้ตามวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
การลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือ
เกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขายคืนได้ เช่น การส่งคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักถูกระงับเป็นการชั วคราวในวันทําการดังกล่าว หรือบริษัทจัดการระงับการใช้สิทธิ
ของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามสัญญาระหว่างบริษัทจัดการ กับ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเข้าสู่ภาวะล้ม
ละลาย เป็นต้น โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน สําหรับผู้ลงทุนทั วไป

1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียด
ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี

ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดัง
กล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10

(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

5. ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไป สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามเงื อนไข ขั นตอนและวิธี
การรับซื อคืนที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด ทั งนี การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับผู้ลงทุนทั วไปนั น จะเป็นไปตามเงื อนไข
และวิธีการที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด

7.4.3 การซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุน
ของกองทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื อเป็นการเพิ มสภาพคล่องในการ
ลงทุนให้กับผู้สนใจลงทุนทั วไป โดยผู้ลงทุนทั วไป และผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถซื อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปที ซื อขายผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 

(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่ง
ทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง

(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น.

บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข วัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราว หรือถาวรได้
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและ
แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุนให้ต่างไปจากเดิมได้ เช่น หากผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการ
ตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจาก
วัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั งนี การเปลี ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งใ
ผู้ลงทุนทราบผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือนํา
ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ  7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (ถ้ามี) , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 

(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 

1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating)

ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot) ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน

วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์

1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด

3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคา
ตลาด ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล

5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 
1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 
1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ
2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บ
ไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้
รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 5 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดที เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการ จึงอาจ
เปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วง
ที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
แต่ละรายการที มีการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลา
ที บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง

(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม

(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ

(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี)

(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี

(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)

(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น

(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติม จํานวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวม

(21) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน เป็นไปตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการส่งมอบหลักทรัพย์สําหรับ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที จ่ายจริง

(23) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง

(24) ค่าผู้ทําหน้าที ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทั วไป ในกรณีที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป ที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการ
ซื อขายหลักทรัพย์ตามที ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และผู้ขายหน่วยลงทุนแต่ละรายอาจเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนครั ง
แรก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราที แตกต่างกัน

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ตามที นายทะเบียนเรียก
เก็บ

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียก
เก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น

2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง

3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ทั งนี ในช่วงก่อนวันที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะคํานวณ
ดังนี 

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ

ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

กองทุนมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศที มีเวลา ช้า กว่าประเทศไทยประมาณ 12 ชั วโมง ซึ งกองทุนนั นมีการประกาศ NAV
ภายในวันที  T+1 จึงทําให้กองทุนของไทยต้องคํานวณ NAV ภายใน T+1 วันทําการ และประกาศ NAV ภายใน T+2 วันทําการ

(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการ
ถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดัง
กล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1
วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัท
จัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2)

(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4     บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 

(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.

16.2.5 มูลค่าหน่วยลงทุนอ้างอิง (iNAV) คือ ราคาปัจจุบันของตะกร้าหลักทรัพย์ ณ ขณะที คํานวณ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุน
ต่อหน่วยของการซื อขายของกองทุนที เป็นส่วนประกอบของหน่วยของการซื อขาย ซึ งผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ณ
ขณะนั น ๆ โดยเบื องต้นบริษัทจัดการจะเป็นผู้คํานวณและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. < 1 สตางค์ หรือ
< 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วย
ไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์ และ
≥ 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/ราคา
หน่วย
เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจาก
วันที คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุนเปิด
โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของ
วันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วนที 
2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อ
หรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึง
การแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

1  ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ ง
มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุน
เปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

 1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ

2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัท
จัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ อาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Robotics & Artificial Intelligence ETF 

1.3. ชื อย่อ :  UBOT 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ :

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) :  

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) :

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็น
ทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื อขาย

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ
ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

 บริษัทจัดการอาจพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื น
ใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั วไป ที ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศที ลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั วโลก ที เกี ยวข้องกับหุ่นยนต์ที ใช้ในอุตสาหกรรม (Robotics) และ
ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence (AI))

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื อเทียบกับดัชนี
อ้างอิง (Tracking Error) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมี
บางขณะที ค่า Tracking Error มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

นอกจากนี บริษัทจัดการกําหนดให้ผู้ดูแลสภาพคล่องพยายามทําหน้าที เพื อให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง
เมื อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมีบางขณะที ค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง เมื อ
เทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)

 กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ปัจจัยอ้างอิง : ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด (passive
management/index tracking)
โดย บลจ. จะพยายามดํารงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ
ดัชนีชี วัด (tracking error : “TE”) :  5.00 % ต่อปี

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื อ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ ง
กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุน

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America)
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนําเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือ ในรูปสกุลเงินอื นใด หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิแก้ไขรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
หรือตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) หรือตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Non
– investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade)
หรือตราสารที ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(listed securities) แล้วแต่กรณี ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
(FX Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจ
พิจารณาป้องกันความเสี ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น และ/หรือ อาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) ได ้ ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

(3) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อื นหรือทรัพย์สินอื น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้

(4) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

(5) ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา
ดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุ
นรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสม

ลักษณะสําคัญของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 
บริษัทจัดการ : 
(Investment Advisor)

Global X Management Company LLC 

วันที จัดตั งกองทุน : 9 ธันวาคม 2559
ประเภทโครงการ : ตราสารทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน :

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC.
ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทั วไปกองทุนจะใช้กลยุทธ ์Replication ซึ งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นส่วน
ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงนั น อย่างไรก็ตาม กองทุน
อาจใช้กลยุทธ์ลงทุนในหลักทรัพย์ตัวอย่างเพื อเป็นตัวแทนที เกี ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง
(Representative Sampling Strategy) เมื อกลยุทธ ์Replication อาจส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น เช่น เมื อมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือมีต้นทุนจํานวน
มากที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื อให้สัดส่วนการลงทุนใกล้เคียงดัชนี
อ้างอิง เช่น ในกรณีที หลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงไม่มีสภาพคล่องชั วคราว ไม่สามารถ
ลงทุนได้หรือสภาพคล่องน้อยลง หรือเป็นผลมาจากข้อจํากัดหรือข้อจํากัดทางกฎหมาย
(เช่น ข้อกําหนดด้านภาษี) ที ใช้กับกองทุนแต่ไม่ใช่ดัชนีอ้างอิง

ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อ
ขาย :

NASDAQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

วันทําการซื อขาย : ทุกวันทําการ
อายุโครงการ : ไม่กําหนด
การจ่ายเงินปันผล :  มีการจ่ายเงินปันผล

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน
และนายทะเบียน : 

Brown Brothers Harriman & Co 

Bloomberg Ticker :  BOTZ US 
Bloomberg Benchmark Ticker
: 

IBOTZNT

Website : 

Index provider :

https://www.globalxetfs.com/funds/botz/ 

INDXX, LLC.

ข้อมูลดัชนีชี วัด : 

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการ
ออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการ
ใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ขั นแรก : กรอบการคัดเลือกหลักทรัพย์

• บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ซึ งรวม
ถึงบริษัทที เกี ยวข้องกับการพัฒนาและการผลิตในด้าน

 หุ่นยนต์ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัต ิ: ผลิตภัณฑ์และบริการหุ่นยนต์ที 
ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการผลิต

 ยานยนต์และโดรนไร้คนขับ : ยานยนต์ไร้คนขับ (รวมทั ง Hardware และ Software
สําหรับรถยนต์ขับเคลื อนอัตโนมัต)ิ โดรน และหุ่นยนต์ที ใช้ในทางการทหารและตลาดผู้
บริโภคทั วไป

 หุ่นยนต์ที ไม่ได้ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม : หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ ์(AI)  ที ใช้ใน
เชิงการเกษตร การบริการทางการแพทย์ ผู้บริโภคทั วไป และการบันเทิง สันทนาการ
เป็นต้น

 ปัญญาประดิษฐ ์(AI) : Application เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ซึ งนํานวัตกรรม
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การคาดการณ,์ ระบบการทํางานโดย
อัตโนมัติ และอื นๆ

• บริษัทที มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้น หรือบริษัทที 
แสดงได้ว่าอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้นเป็นธุรกิจหลัก

ขั นที สอง : หลักทรัพย์ที จะผ่านการคัดเลือกมารวมอยู่ในดัชนี

• บริษัทที จะได้รับการพิจารณา จะต้อง

 มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 300 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดของประเทศที พัฒนาแล้ว

 มีปริมาณการซื อขายเฉลี ยรายวันในรอบ 6 เดือนล่าสุดไม่น้อยกว่า 2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือตั งแต่วันเสนอขายหุ้นทั วไปครั งแรก (IPO) ในกรณีของการเสนอขายหุ้น
ครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการออกดัชนีกําหนดไว)้

 ในกรณีที หลักทรัพย์นั น ไม่มีประวัติการซื อขายเป็นเวลา 6 เดือน สําหรับในกรณีของ
การเสนอขายหุ้นครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการดัชนี
กําหนดไว้ จะนําหลักทรัพย์นั นมารวมพิจารณาได้ หลักทรัพย์นั นต้องจดทะเบียนแล้ว
อย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันคัดเลือกหลักทรัพย์ และอย่างน้อย 3 เดือน สําหรับการเสนอ
ขายหุ้นครั งแรกในกรณีอื น

 มีจํานวนหุ้นที ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จํานวนหุ้นที จําหน่ายแล้วทั งหมด

• หลักทรัพย์ที จะยังคงอยู่ในดัชนีอ้างอิงต่อไปได้นั น จะต้องมีมูลค่าตามราคาตลาด
(Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีมูลค่าการซื อขาย
ต่อวันไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั งนี ยังคงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดอื นๆ
ด้วย

• การเสนอขายหุ้นครั งแรก (IPO) ที จะถือว่าเป็น Significant IPO ก็ต่อเมื อบริษัทนั น มี
มูลค่าตามราคาตลาด สูงกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทที เป็นองค์
ประกอบของดัชนี ณ วันที คํานวณเพื อทบทวนองค์ประกอบของดัชนี (Reconstitution
Selection Day)

นํ้าหนักของหลักทรัพย์ซึ งเป็นส่วนประกอบในดัชนี

• องค์ประกอบของดัชนีมีการคํานวณนํ้าหนักตามมูลค่าตามราคาตลาด โดยมีข้อ
กําหนดดังต่อไปนี 

 หลักทรัพย์แต่ละตัวจะมีน้ําหนักอย่างน้อยร้อยละ 0.3 และสูงสุดร้อยละ 8

 หลักทรัพย์แต่ละตัวที มีน้ําหนักเกินร้อยละ 5 เมื อรวมกันแล้วน้ําหนักจะต้องไม่เกินร้อย
ละ 40 ของนํ้าหนักของดัชนี และหลักทรัพย์ที เหลือจะมีน้ําหนักได้ไม่เกินร้อยละ 4.5

การปรับนํ้าหนัก (Rebalancing)

• การปรับนํ้าหนักและอาจมีการคัดหุ้นเข้า/ออก ในส่วนประกอบของดัชนี ซึ งจะทําเป็น
รายปี ในวันทําการซื อขายสุดท้ายของเดือนมิถุนายน

• จะทบทวนดัชนี ทุกครึ งปี เพื อพิจารณาบริษัทที มีการ IPO ใหม่ รวมถึงเพื อพิจารณา
การดําเนินงานขององค์กร (Corporate Action) ที อาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์นั นๆ
ด้วยเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที เก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.68

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและบริการ (12b1) ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอื นๆ 0.00

ค่าใช้จ่ายรวมในการดําเนินงานประจําปีของกองทุน 0.68

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ความเสี ยงที สําคัญของกองทุนหลัก

1. ความเสี ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risk) 
คือความเสี ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน ที เกิดจากการเปลี ยนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี ย และ Investor perception ซึ ง อาจส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ที ลงทุนปรับเพิ มขึ นหรือลดลง

2. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence 
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence อาจมีข้อจํากัดด้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน
หรือบุคลากร บริษัทเหล่านี มักเผชิญกับการแข่งขันที รุนแรงและผลิตภัณฑ์อาจล้าสมัยอย่างรวดเร็ว บริษัทเหล่านี ยังต้องพึ งพา
สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก และอาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียหรือการด้อยค่าของสินค้าเหล่านั น และไม่
สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทเหล่านี จะสามารถปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้จากการใช้เทคโนโลยีในทางที ผิด หรือคู่
แข่งจะไม่พัฒนาเทคโนโลยีที คล้ายคลึงหรือเหนือกว่าเทคโนโลยีของบริษัท บริษัทเหล่านี มักใช้จ่ายเงินลงทุนจํานวนมากใน
การวิจัยและพัฒนา และไม่มีการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที ผลิตโดยบริษัทเหล่านี จะประสบความสําเร็จเสมอไป
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence เป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ งอาจส่งผลเสียอย่างมาก
ต่อบริษัทเหล่านี บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก มีแนวโน้มที จะผันผวน
มากกว่าบริษัทที ไม่พึ งพาเทคโนโลยีมากนัก นอกจากนี วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาจต้องเผชิญกับ
การกฎระเบียบที เข้มงวดเพิ มขึ นในอนาคตซึ งอาจจํากัดการพัฒนาเทคโนโลยี และเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริษัทที 
พัฒนาและ/หรือใช้เทคโนโลยีเหล่านี ในทํานองเดียวกัน การรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคและแหล่งข้อมูลอื นๆ อาจต้องเผชิญ
กับการตรวจสอบที เพิ มขึ น บริษัทในภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
ที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจ
ขัดขวางความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน ลูกค้าและ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทเหล่านี 
อาจกระจุกตัวอยู่ในประเทศ ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเฉพาะ ซึ งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อหนึ งในประเทศ
ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเหล่านี อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัท กองทุนจะมีความเสี ยงทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชียและ
ในทวีปยุโรปมากกว่าภูมิภาคอื น

3. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม
บริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่อาจมีผลการดําเนินงานล้อไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้น ซึ งโดยทั วไปหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่
มีแนวโน้มที จะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหรือแย่กว่าตลาดหุ้นในแต่ละช่วงเวลา และในอดีตที ผ่านมา แต่ละช่วงเวลาอาจ
ครอบคลุมระยะเวลายาวนานหลายปีด้วยเช่นกัน

บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมอาจมีความผันผวนมากกว่าและมีแนวโน้มที จะมีสายผลิตภัณฑ์ที แคบกว่ามี
ทรัพยากรทางการเงินน้อยกว่า ความชํานาญและประสบการณ์ในการจัดการ และมีความได้เปรียบในการแข่งขันน้อยกว่าเมื อ
เปรียบเทียบกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ นอกจากนี บริษัทเหล่านี มักมีความผันผวนของราคามากกว่า ปริมาณการซื อขาย
น้อยกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกว่าบริษัทที มีขนาดใหญ่และเป็นที ยอมรับมากกว่า อย่างไรก็ดี ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเหมือนกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ได้

4. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
บริษัทในภาคอุตสาหกรรมอาจมีความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที มีลักษณะเฉพาะทาง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตอาจเผชิญกับสินค้าล้าสมัยเนื องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที รวดเร็ว กฎระเบียบของรัฐบาล
เหตุการณ์ต่างๆ ที เกิดขึ นในโลก และภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม บริษัทอาจ
ได้รับผลกระทบในทางลบจากความเสียหายต่อสิ งแวดล้อมและการเรียกร้องความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริษัทในภาค
อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที 
ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจขัดขวางความสามารถของบริษัทในการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน

5. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ IT 
บริษัทในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเผชิญการเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวงจรผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี สินค้าล้าสมัยอย่าง
รวดเร็ว ระเบียบราชการ และการแข่งขันที เพิ มขึ นทั งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั งการแข่งขันจากคู่แข่งจากต่างประเทศ
ด้วยต้นทุนการผลิตที ตํ่าลง บริษัทที ต้องพึ งพาเทคโนโลยีมีแนวโน้มที จะผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวมและประเด็นการจดสิทธิ
บัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีผลกระทบต่อบริษัทเหล่านี เช่นกัน นอกจากนี บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีข้อจํากัดด้าน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน หรือบุคลากร

6. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery)
ภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery) เป็นภาคที ใช้เงินทุนสูง เงินทุนหมุนเวียนและการจัดการบริหารกระแสเงินสด
เป็นสิ งสําคัญและมีผลต่อความสําเร็จของบริษัทเพราะการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและการครอบครองกิจการเป็นสิ งสําคัญ
ที จะรักษายอดขายและรายได้ วัฎจักรการลงทุนที ยาวนานเพิ มความท้าทายให้กับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเกี ยวกับการ
ขยายกําลังการผลิต ซึ งอาจจํากัดความสามารถของบริษัทในการเติบโตในช่วงที มีความต้องการเพิ มขึ น และอาจส่งผลให้มี
กําลังการผลิตส่วนเกินในช่วงเวลาที มีความต้องการลดลง ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจนี อาจขึ นอยู่กับวัฏจักรธุรกิจอย่างมาก
และมีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของตลาดค่อนข้างสูง บริษัทที อยู่ในภาคธุรกิจที มีอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยี
อาจเผชิญกับความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน บริษัทที ผลิตสินค้าที มีลักษณะเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์มี
แนวโน้มที จะมีอัตรากําไรขั นต้นที น้อย และต้องรักษาเครือข่ายการจัดจําหน่ายและ Network เพื อรักษายอดขายให้เพียงพอ

7. ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน
เนื องจากทรัพย์สินของกองทุนอาจถูกนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั นโดยปกติแล้ว รายได้ที 
กองทุนได้รับจากการลงทุนเหล่านี จะเป็นสกุลเงินต่างประเทศ การที กองทุนเปิดรับเงินตราต่างประเทศและการเปลี ยนแปลง
มูลค่าของสกุลเงินต่างประเทศเมื อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลงและมูลค่าของเงินตรา
ต่างประเทศบางสกุลอาจมีความผันผวนในระดับสูง นอกจากนี กองทุนอาจมีค่าใช้จ่ายในการแปลงค่าเงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐ
และสกุลเงินต่างประเทศ

8. ความเสี ยงด้านการดูแลรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ
กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงเงินสดกับธนาคารต่างประเทศ, ตัวแทนและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที ได้รับการ
แต่งตั งจากผู้ดูแลของกองทุน การลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี ยงในการดูแลรักษาหลักทรัพย์มากกว่าการลงทุนใน
ตลาดที พัฒนาแล้ว ตลาดของประเทศที ด้อยพัฒนามีแนวโน้มที จะประสบปัญหากับการหักบัญชี, การชําระเงินและการถือหลัก
ทรัพย์โดยธนาคารท้องถิ น ตัวแทน และผู้รับฝากเงิน

9. ความเสี ยงของการลงทุนในต่างประเทศ
อาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชีวภาพ หรือภัยอื น ๆ อาจเกิดขึ นในภูมิภาคที กองทุนลงทุน ซึ งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
หรือการประกอบธุรกิจเฉพาะของบริษัทในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ ง ส่งผลกระทบต่อกองทุนจากการลงทุนในภูมิภาคที ได้รับผลก
ระทบหรือในภูมิภาคที เชื อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคที ได้รับผลกระทบ

10. ความเสี ยงจากการซื อขายในตลาดปิดระหว่างประเทศ
กองทุนอาจเข้าทําการซื อขายในตลาดแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศที อาจปิด ในขณะที ตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าลงทุน
ยังคงเปิดซื อตามปกติ การดําเนินธุรกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื อนระหว่างราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง
ดังกล่าวกับราคาล่าสุดของหลักทรัพย์นั น  (เช่น ราคาของกองทุนจากตลาดต่างประเทศที ปิด) ความคลาดเคลื อนเหล่านี อาจส่ง
ผลให้เกิด Premium หรือ Discount ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที อาจสูงกว่ามูลค่าของ ETF กองอื น

11. ความเสี ยงของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ผลการดําเนินงานของกองทุนขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของแต่ละบริษัทที กองทุนลงทุน การเปลี ยนแปลงเงื อนไขทางการเงิน
ของบริษัทดังกล่าวอาจทําให้มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวปรับลดลงได้

12. ความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ปัจจัยที ก่อให้เกิดความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ได้แก่ การเปลี ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ลักษณะการ
บริโภค ความคาดหวังของนักลงทุน และอื นๆ ซึ งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าการลงทุน โดยทั วไปแล้ว ตลาด
เกิดใหม่จะมีความผันผวนมากกว่าตลาดที พัฒนาแล้ว และอาจมีความผันผวนทางราคาอย่างมาก ตราสารอนุพันธ์ ออปชั น และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  (Warrants) ที อยู่ในกองทุนหลักอาจทําให้กองทุนหลักได้รับผลกระทบอย่างมากจากความผันผวนของ
ตลาด ความเคลื อนไหวในตลาดอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอย่างมาก

13. ความเสี ยงจากการไม่กระจายการลงทุน
กองทุนจัดอยู่ในประเภทการลงทุนที  "ไม่กระจายการลงทุน" ภายใต ้Investment Company Act of 1940 ("1940 Act") ส่ง
ผลให้กองทุนมีความเสี ยงที อาจเผชิญความผันผวนมากกว่ากองทุนที กระจายการลงทุน เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในจํานวน
บริษัทที น้อยกว่าหรืออาจลงทุนในบริษัทผู้ออกรายเดียว ผลที ได้คือกําไรและขาดทุนจากการลงทุนครั งเดียวอาจมีผลกระทบ
ต่อ NAV ของกองทุนมากกว่าและอาจทําให้กองทุนผันผวนมากกว่ากองทุนที ลงทุนกระจายตัวมากกว่า

14. ความเสี ยงด้านปฏิบัติการ
กองทุนมีความเสี ยงด้านปฏิบัติการที เกิดจากปัจจัยหลายประการซึ งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความผิดพลาดของคน ความผิด
พลาดในการประมวลผลและการสื อสาร ความผิดพลาดของผู้ให้บริการของกองทุน คู่สัญญา หรือบุคคลภายนอกอื น ๆ
กระบวนการและเทคโนโลยีเกิดความล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพ หรือความล้มเหลวของระบบ

15. ความเสี ยงของการบริหารแบบเชิงรับ
การลงทุนในกองทุนมีความเสี ยงคล้ายกับการลงทุนในกองทุนที ลงทุนในตราสารทุนที ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ความ
ผันผวนของตลาดที เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย และ
การรับรู้แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนไม่ได้มีการจัดการแบบ “เชิงรุก” ดังนั นผลการดําเนินงาน
ของกองทุนอาจต่ํากว่ากองทุนที มีการเปลี ยนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในรูปแบบเชิงรุก

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์&
อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลง
สกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนิน
การในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Global X Management Company LLC
หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์
อีทีเอฟ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยพลัน

(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วน
สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให ้
ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ งจะส่งผลให้มี net exposure ที เกี ยวข้องกับความเสี ยงต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์
(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับบริษัทจัดการในราคาตามมูลค่าที ตราไว้ โดยผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
จะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยการซื อขาย

หมายเหตุ :
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ สั งขายคืนหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Internet (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual
fund by phone) (ถ้ามี) , บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วย
ลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการ
ซื อขาย

หมายเหตุ : ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ
สั งขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั งผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
จัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) อย่างน้อย 1 ราย

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) ,
บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1  การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขายและเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1
หน่วยของการซื อขาย ได้ที บริษัทจัดการ ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที บริษัทจัดการกําหนด
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการภายหลังเวลาที บริษัทจัดการกําหนด ของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใด ให ้
ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไป

2) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5
วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
โดยบริษัทจะชําระเป็นเงินสดและ/หรือตะกร้าหลักทรัพย์ หรือวิธีการอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนด

ในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจต้องชําระเงินสดเป็นการเพิ มเติม หรือได้รับคืนเงินสด (ส่วน
ต่างเงินสด) ซึ งขึ นอยู่กับส่วนต่างของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของการซื อขาย และมูลค่าของตระกร้าหลักทรัพย ์(PDF)
และราคาซื อขายหน่วยลงทุน (กองทุนหลัก) ของวันทําการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การเพิ มขึ นของส่วนต่างเงินสดจะเพิ มขึ น
เป็นทวีคูณของหน่วยของการซื อขาย (CU)

3) ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั นได้ในระหว่างวันและเวลา
ทําการของบริษัทจัดการ ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

4) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนจะกระทําในวันทําการที ชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องอื นใด ประกาศกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจแก้ไขรายละเอียดโครงการเพื อเปลี ยนแปลงวันทําการลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในกรณีที กฎ
ระเบียบ และ/หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลง เพื อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎระเบียบดังกล่าว
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

5) บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์เพื อขอลดจํานวนหน่วยลงทุนที จะ
รับซื อคืนได้ตามวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
การลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือ
เกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขายคืนได้ เช่น การส่งคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักถูกระงับเป็นการชั วคราวในวันทําการดังกล่าว หรือบริษัทจัดการระงับการใช้สิทธิ
ของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามสัญญาระหว่างบริษัทจัดการ กับ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเข้าสู่ภาวะล้ม
ละลาย เป็นต้น โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน สําหรับผู้ลงทุนทั วไป

1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียด
ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี

ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดัง
กล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10

(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

5. ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไป สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามเงื อนไข ขั นตอนและวิธี
การรับซื อคืนที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด ทั งนี การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับผู้ลงทุนทั วไปนั น จะเป็นไปตามเงื อนไข
และวิธีการที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด

7.4.3 การซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุน
ของกองทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื อเป็นการเพิ มสภาพคล่องในการ
ลงทุนให้กับผู้สนใจลงทุนทั วไป โดยผู้ลงทุนทั วไป และผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถซื อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปที ซื อขายผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 

(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่ง
ทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง

(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น.

บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข วัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราว หรือถาวรได้
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและ
แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุนให้ต่างไปจากเดิมได้ เช่น หากผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการ
ตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจาก
วัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั งนี การเปลี ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งใ
ผู้ลงทุนทราบผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือนํา
ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ  7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (ถ้ามี) , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 

(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 

1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating)

ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot) ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน

วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์

1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด

3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคา
ตลาด ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล

5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 
1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 
1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ
2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บ
ไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้
รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 5 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดที เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการ จึงอาจ
เปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วง
ที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
แต่ละรายการที มีการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลา
ที บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง

(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม

(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ

(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี)

(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี

(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)

(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น

(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติม จํานวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวม

(21) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน เป็นไปตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการส่งมอบหลักทรัพย์สําหรับ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที จ่ายจริง

(23) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง

(24) ค่าผู้ทําหน้าที ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทั วไป ในกรณีที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป ที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการ
ซื อขายหลักทรัพย์ตามที ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และผู้ขายหน่วยลงทุนแต่ละรายอาจเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนครั ง
แรก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราที แตกต่างกัน

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ตามที นายทะเบียนเรียก
เก็บ

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียก
เก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น

2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง

3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ทั งนี ในช่วงก่อนวันที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะคํานวณ
ดังนี 

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ

ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

กองทุนมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศที มีเวลา ช้า กว่าประเทศไทยประมาณ 12 ชั วโมง ซึ งกองทุนนั นมีการประกาศ NAV
ภายในวันที  T+1 จึงทําให้กองทุนของไทยต้องคํานวณ NAV ภายใน T+1 วันทําการ และประกาศ NAV ภายใน T+2 วันทําการ

(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการ
ถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดัง
กล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1
วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัท
จัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2)

(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4     บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 

(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.

16.2.5 มูลค่าหน่วยลงทุนอ้างอิง (iNAV) คือ ราคาปัจจุบันของตะกร้าหลักทรัพย์ ณ ขณะที คํานวณ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุน
ต่อหน่วยของการซื อขายของกองทุนที เป็นส่วนประกอบของหน่วยของการซื อขาย ซึ งผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ณ
ขณะนั น ๆ โดยเบื องต้นบริษัทจัดการจะเป็นผู้คํานวณและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. < 1 สตางค์ หรือ
< 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วย
ไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์ และ
≥ 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/ราคา
หน่วย
เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจาก
วันที คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุนเปิด
โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของ
วันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วนที 
2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อ
หรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึง
การแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

1  ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ ง
มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุน
เปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

 1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ

2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัท
จัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ อาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Robotics & Artificial Intelligence ETF 

1.3. ชื อย่อ :  UBOT 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ :

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) :  

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) :

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็น
ทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื อขาย

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ
ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

 บริษัทจัดการอาจพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื น
ใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั วไป ที ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศที ลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั วโลก ที เกี ยวข้องกับหุ่นยนต์ที ใช้ในอุตสาหกรรม (Robotics) และ
ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence (AI))

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื อเทียบกับดัชนี
อ้างอิง (Tracking Error) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมี
บางขณะที ค่า Tracking Error มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

นอกจากนี บริษัทจัดการกําหนดให้ผู้ดูแลสภาพคล่องพยายามทําหน้าที เพื อให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง
เมื อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมีบางขณะที ค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง เมื อ
เทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)

 กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ปัจจัยอ้างอิง : ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด (passive
management/index tracking)
โดย บลจ. จะพยายามดํารงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ
ดัชนีชี วัด (tracking error : “TE”) :  5.00 % ต่อปี

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื อ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ ง
กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุน

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America)
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนําเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือ ในรูปสกุลเงินอื นใด หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิแก้ไขรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
หรือตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) หรือตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Non
– investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade)
หรือตราสารที ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(listed securities) แล้วแต่กรณี ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
(FX Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจ
พิจารณาป้องกันความเสี ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น และ/หรือ อาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) ได ้ ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

(3) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อื นหรือทรัพย์สินอื น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้

(4) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

(5) ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา
ดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุ
นรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสม

ลักษณะสําคัญของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 
บริษัทจัดการ : 
(Investment Advisor)

Global X Management Company LLC 

วันที จัดตั งกองทุน : 9 ธันวาคม 2559
ประเภทโครงการ : ตราสารทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน :

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC.
ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทั วไปกองทุนจะใช้กลยุทธ ์Replication ซึ งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นส่วน
ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงนั น อย่างไรก็ตาม กองทุน
อาจใช้กลยุทธ์ลงทุนในหลักทรัพย์ตัวอย่างเพื อเป็นตัวแทนที เกี ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง
(Representative Sampling Strategy) เมื อกลยุทธ ์Replication อาจส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น เช่น เมื อมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือมีต้นทุนจํานวน
มากที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื อให้สัดส่วนการลงทุนใกล้เคียงดัชนี
อ้างอิง เช่น ในกรณีที หลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงไม่มีสภาพคล่องชั วคราว ไม่สามารถ
ลงทุนได้หรือสภาพคล่องน้อยลง หรือเป็นผลมาจากข้อจํากัดหรือข้อจํากัดทางกฎหมาย
(เช่น ข้อกําหนดด้านภาษี) ที ใช้กับกองทุนแต่ไม่ใช่ดัชนีอ้างอิง

ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อ
ขาย :

NASDAQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

วันทําการซื อขาย : ทุกวันทําการ
อายุโครงการ : ไม่กําหนด
การจ่ายเงินปันผล :  มีการจ่ายเงินปันผล

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน
และนายทะเบียน : 

Brown Brothers Harriman & Co 

Bloomberg Ticker :  BOTZ US 
Bloomberg Benchmark Ticker
: 

IBOTZNT

Website : 

Index provider :

https://www.globalxetfs.com/funds/botz/ 

INDXX, LLC.

ข้อมูลดัชนีชี วัด : 

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการ
ออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการ
ใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ขั นแรก : กรอบการคัดเลือกหลักทรัพย์

• บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ซึ งรวม
ถึงบริษัทที เกี ยวข้องกับการพัฒนาและการผลิตในด้าน

 หุ่นยนต์ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัต ิ: ผลิตภัณฑ์และบริการหุ่นยนต์ที 
ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการผลิต

 ยานยนต์และโดรนไร้คนขับ : ยานยนต์ไร้คนขับ (รวมทั ง Hardware และ Software
สําหรับรถยนต์ขับเคลื อนอัตโนมัต)ิ โดรน และหุ่นยนต์ที ใช้ในทางการทหารและตลาดผู้
บริโภคทั วไป

 หุ่นยนต์ที ไม่ได้ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม : หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ ์(AI)  ที ใช้ใน
เชิงการเกษตร การบริการทางการแพทย์ ผู้บริโภคทั วไป และการบันเทิง สันทนาการ
เป็นต้น

 ปัญญาประดิษฐ ์(AI) : Application เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ซึ งนํานวัตกรรม
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การคาดการณ,์ ระบบการทํางานโดย
อัตโนมัติ และอื นๆ

• บริษัทที มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้น หรือบริษัทที 
แสดงได้ว่าอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้นเป็นธุรกิจหลัก

ขั นที สอง : หลักทรัพย์ที จะผ่านการคัดเลือกมารวมอยู่ในดัชนี

• บริษัทที จะได้รับการพิจารณา จะต้อง

 มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 300 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดของประเทศที พัฒนาแล้ว

 มีปริมาณการซื อขายเฉลี ยรายวันในรอบ 6 เดือนล่าสุดไม่น้อยกว่า 2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือตั งแต่วันเสนอขายหุ้นทั วไปครั งแรก (IPO) ในกรณีของการเสนอขายหุ้น
ครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการออกดัชนีกําหนดไว)้

 ในกรณีที หลักทรัพย์นั น ไม่มีประวัติการซื อขายเป็นเวลา 6 เดือน สําหรับในกรณีของ
การเสนอขายหุ้นครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการดัชนี
กําหนดไว้ จะนําหลักทรัพย์นั นมารวมพิจารณาได้ หลักทรัพย์นั นต้องจดทะเบียนแล้ว
อย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันคัดเลือกหลักทรัพย์ และอย่างน้อย 3 เดือน สําหรับการเสนอ
ขายหุ้นครั งแรกในกรณีอื น

 มีจํานวนหุ้นที ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จํานวนหุ้นที จําหน่ายแล้วทั งหมด

• หลักทรัพย์ที จะยังคงอยู่ในดัชนีอ้างอิงต่อไปได้นั น จะต้องมีมูลค่าตามราคาตลาด
(Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีมูลค่าการซื อขาย
ต่อวันไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั งนี ยังคงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดอื นๆ
ด้วย

• การเสนอขายหุ้นครั งแรก (IPO) ที จะถือว่าเป็น Significant IPO ก็ต่อเมื อบริษัทนั น มี
มูลค่าตามราคาตลาด สูงกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทที เป็นองค์
ประกอบของดัชนี ณ วันที คํานวณเพื อทบทวนองค์ประกอบของดัชนี (Reconstitution
Selection Day)

นํ้าหนักของหลักทรัพย์ซึ งเป็นส่วนประกอบในดัชนี

• องค์ประกอบของดัชนีมีการคํานวณนํ้าหนักตามมูลค่าตามราคาตลาด โดยมีข้อ
กําหนดดังต่อไปนี 

 หลักทรัพย์แต่ละตัวจะมีน้ําหนักอย่างน้อยร้อยละ 0.3 และสูงสุดร้อยละ 8

 หลักทรัพย์แต่ละตัวที มีน้ําหนักเกินร้อยละ 5 เมื อรวมกันแล้วน้ําหนักจะต้องไม่เกินร้อย
ละ 40 ของนํ้าหนักของดัชนี และหลักทรัพย์ที เหลือจะมีน้ําหนักได้ไม่เกินร้อยละ 4.5

การปรับนํ้าหนัก (Rebalancing)

• การปรับนํ้าหนักและอาจมีการคัดหุ้นเข้า/ออก ในส่วนประกอบของดัชนี ซึ งจะทําเป็น
รายปี ในวันทําการซื อขายสุดท้ายของเดือนมิถุนายน

• จะทบทวนดัชนี ทุกครึ งปี เพื อพิจารณาบริษัทที มีการ IPO ใหม่ รวมถึงเพื อพิจารณา
การดําเนินงานขององค์กร (Corporate Action) ที อาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์นั นๆ
ด้วยเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที เก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.68

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและบริการ (12b1) ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอื นๆ 0.00

ค่าใช้จ่ายรวมในการดําเนินงานประจําปีของกองทุน 0.68

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ความเสี ยงที สําคัญของกองทุนหลัก

1. ความเสี ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risk) 
คือความเสี ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน ที เกิดจากการเปลี ยนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี ย และ Investor perception ซึ ง อาจส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ที ลงทุนปรับเพิ มขึ นหรือลดลง

2. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence 
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence อาจมีข้อจํากัดด้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน
หรือบุคลากร บริษัทเหล่านี มักเผชิญกับการแข่งขันที รุนแรงและผลิตภัณฑ์อาจล้าสมัยอย่างรวดเร็ว บริษัทเหล่านี ยังต้องพึ งพา
สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก และอาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียหรือการด้อยค่าของสินค้าเหล่านั น และไม่
สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทเหล่านี จะสามารถปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้จากการใช้เทคโนโลยีในทางที ผิด หรือคู่
แข่งจะไม่พัฒนาเทคโนโลยีที คล้ายคลึงหรือเหนือกว่าเทคโนโลยีของบริษัท บริษัทเหล่านี มักใช้จ่ายเงินลงทุนจํานวนมากใน
การวิจัยและพัฒนา และไม่มีการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที ผลิตโดยบริษัทเหล่านี จะประสบความสําเร็จเสมอไป
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence เป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ งอาจส่งผลเสียอย่างมาก
ต่อบริษัทเหล่านี บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก มีแนวโน้มที จะผันผวน
มากกว่าบริษัทที ไม่พึ งพาเทคโนโลยีมากนัก นอกจากนี วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาจต้องเผชิญกับ
การกฎระเบียบที เข้มงวดเพิ มขึ นในอนาคตซึ งอาจจํากัดการพัฒนาเทคโนโลยี และเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริษัทที 
พัฒนาและ/หรือใช้เทคโนโลยีเหล่านี ในทํานองเดียวกัน การรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคและแหล่งข้อมูลอื นๆ อาจต้องเผชิญ
กับการตรวจสอบที เพิ มขึ น บริษัทในภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
ที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจ
ขัดขวางความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน ลูกค้าและ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทเหล่านี 
อาจกระจุกตัวอยู่ในประเทศ ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเฉพาะ ซึ งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อหนึ งในประเทศ
ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเหล่านี อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัท กองทุนจะมีความเสี ยงทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชียและ
ในทวีปยุโรปมากกว่าภูมิภาคอื น

3. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม
บริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่อาจมีผลการดําเนินงานล้อไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้น ซึ งโดยทั วไปหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่
มีแนวโน้มที จะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหรือแย่กว่าตลาดหุ้นในแต่ละช่วงเวลา และในอดีตที ผ่านมา แต่ละช่วงเวลาอาจ
ครอบคลุมระยะเวลายาวนานหลายปีด้วยเช่นกัน

บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมอาจมีความผันผวนมากกว่าและมีแนวโน้มที จะมีสายผลิตภัณฑ์ที แคบกว่ามี
ทรัพยากรทางการเงินน้อยกว่า ความชํานาญและประสบการณ์ในการจัดการ และมีความได้เปรียบในการแข่งขันน้อยกว่าเมื อ
เปรียบเทียบกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ นอกจากนี บริษัทเหล่านี มักมีความผันผวนของราคามากกว่า ปริมาณการซื อขาย
น้อยกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกว่าบริษัทที มีขนาดใหญ่และเป็นที ยอมรับมากกว่า อย่างไรก็ดี ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเหมือนกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ได้

4. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
บริษัทในภาคอุตสาหกรรมอาจมีความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที มีลักษณะเฉพาะทาง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตอาจเผชิญกับสินค้าล้าสมัยเนื องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที รวดเร็ว กฎระเบียบของรัฐบาล
เหตุการณ์ต่างๆ ที เกิดขึ นในโลก และภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม บริษัทอาจ
ได้รับผลกระทบในทางลบจากความเสียหายต่อสิ งแวดล้อมและการเรียกร้องความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริษัทในภาค
อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที 
ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจขัดขวางความสามารถของบริษัทในการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน

5. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ IT 
บริษัทในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเผชิญการเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวงจรผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี สินค้าล้าสมัยอย่าง
รวดเร็ว ระเบียบราชการ และการแข่งขันที เพิ มขึ นทั งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั งการแข่งขันจากคู่แข่งจากต่างประเทศ
ด้วยต้นทุนการผลิตที ตํ่าลง บริษัทที ต้องพึ งพาเทคโนโลยีมีแนวโน้มที จะผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวมและประเด็นการจดสิทธิ
บัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีผลกระทบต่อบริษัทเหล่านี เช่นกัน นอกจากนี บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีข้อจํากัดด้าน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน หรือบุคลากร

6. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery)
ภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery) เป็นภาคที ใช้เงินทุนสูง เงินทุนหมุนเวียนและการจัดการบริหารกระแสเงินสด
เป็นสิ งสําคัญและมีผลต่อความสําเร็จของบริษัทเพราะการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและการครอบครองกิจการเป็นสิ งสําคัญ
ที จะรักษายอดขายและรายได้ วัฎจักรการลงทุนที ยาวนานเพิ มความท้าทายให้กับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเกี ยวกับการ
ขยายกําลังการผลิต ซึ งอาจจํากัดความสามารถของบริษัทในการเติบโตในช่วงที มีความต้องการเพิ มขึ น และอาจส่งผลให้มี
กําลังการผลิตส่วนเกินในช่วงเวลาที มีความต้องการลดลง ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจนี อาจขึ นอยู่กับวัฏจักรธุรกิจอย่างมาก
และมีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของตลาดค่อนข้างสูง บริษัทที อยู่ในภาคธุรกิจที มีอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยี
อาจเผชิญกับความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน บริษัทที ผลิตสินค้าที มีลักษณะเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์มี
แนวโน้มที จะมีอัตรากําไรขั นต้นที น้อย และต้องรักษาเครือข่ายการจัดจําหน่ายและ Network เพื อรักษายอดขายให้เพียงพอ

7. ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน
เนื องจากทรัพย์สินของกองทุนอาจถูกนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั นโดยปกติแล้ว รายได้ที 
กองทุนได้รับจากการลงทุนเหล่านี จะเป็นสกุลเงินต่างประเทศ การที กองทุนเปิดรับเงินตราต่างประเทศและการเปลี ยนแปลง
มูลค่าของสกุลเงินต่างประเทศเมื อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลงและมูลค่าของเงินตรา
ต่างประเทศบางสกุลอาจมีความผันผวนในระดับสูง นอกจากนี กองทุนอาจมีค่าใช้จ่ายในการแปลงค่าเงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐ
และสกุลเงินต่างประเทศ

8. ความเสี ยงด้านการดูแลรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ
กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงเงินสดกับธนาคารต่างประเทศ, ตัวแทนและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที ได้รับการ
แต่งตั งจากผู้ดูแลของกองทุน การลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี ยงในการดูแลรักษาหลักทรัพย์มากกว่าการลงทุนใน
ตลาดที พัฒนาแล้ว ตลาดของประเทศที ด้อยพัฒนามีแนวโน้มที จะประสบปัญหากับการหักบัญชี, การชําระเงินและการถือหลัก
ทรัพย์โดยธนาคารท้องถิ น ตัวแทน และผู้รับฝากเงิน

9. ความเสี ยงของการลงทุนในต่างประเทศ
อาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชีวภาพ หรือภัยอื น ๆ อาจเกิดขึ นในภูมิภาคที กองทุนลงทุน ซึ งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
หรือการประกอบธุรกิจเฉพาะของบริษัทในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ ง ส่งผลกระทบต่อกองทุนจากการลงทุนในภูมิภาคที ได้รับผลก
ระทบหรือในภูมิภาคที เชื อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคที ได้รับผลกระทบ

10. ความเสี ยงจากการซื อขายในตลาดปิดระหว่างประเทศ
กองทุนอาจเข้าทําการซื อขายในตลาดแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศที อาจปิด ในขณะที ตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าลงทุน
ยังคงเปิดซื อตามปกติ การดําเนินธุรกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื อนระหว่างราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง
ดังกล่าวกับราคาล่าสุดของหลักทรัพย์นั น  (เช่น ราคาของกองทุนจากตลาดต่างประเทศที ปิด) ความคลาดเคลื อนเหล่านี อาจส่ง
ผลให้เกิด Premium หรือ Discount ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที อาจสูงกว่ามูลค่าของ ETF กองอื น

11. ความเสี ยงของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ผลการดําเนินงานของกองทุนขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของแต่ละบริษัทที กองทุนลงทุน การเปลี ยนแปลงเงื อนไขทางการเงิน
ของบริษัทดังกล่าวอาจทําให้มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวปรับลดลงได้

12. ความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ปัจจัยที ก่อให้เกิดความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ได้แก่ การเปลี ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ลักษณะการ
บริโภค ความคาดหวังของนักลงทุน และอื นๆ ซึ งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าการลงทุน โดยทั วไปแล้ว ตลาด
เกิดใหม่จะมีความผันผวนมากกว่าตลาดที พัฒนาแล้ว และอาจมีความผันผวนทางราคาอย่างมาก ตราสารอนุพันธ์ ออปชั น และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  (Warrants) ที อยู่ในกองทุนหลักอาจทําให้กองทุนหลักได้รับผลกระทบอย่างมากจากความผันผวนของ
ตลาด ความเคลื อนไหวในตลาดอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอย่างมาก

13. ความเสี ยงจากการไม่กระจายการลงทุน
กองทุนจัดอยู่ในประเภทการลงทุนที  "ไม่กระจายการลงทุน" ภายใต ้Investment Company Act of 1940 ("1940 Act") ส่ง
ผลให้กองทุนมีความเสี ยงที อาจเผชิญความผันผวนมากกว่ากองทุนที กระจายการลงทุน เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในจํานวน
บริษัทที น้อยกว่าหรืออาจลงทุนในบริษัทผู้ออกรายเดียว ผลที ได้คือกําไรและขาดทุนจากการลงทุนครั งเดียวอาจมีผลกระทบ
ต่อ NAV ของกองทุนมากกว่าและอาจทําให้กองทุนผันผวนมากกว่ากองทุนที ลงทุนกระจายตัวมากกว่า

14. ความเสี ยงด้านปฏิบัติการ
กองทุนมีความเสี ยงด้านปฏิบัติการที เกิดจากปัจจัยหลายประการซึ งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความผิดพลาดของคน ความผิด
พลาดในการประมวลผลและการสื อสาร ความผิดพลาดของผู้ให้บริการของกองทุน คู่สัญญา หรือบุคคลภายนอกอื น ๆ
กระบวนการและเทคโนโลยีเกิดความล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพ หรือความล้มเหลวของระบบ

15. ความเสี ยงของการบริหารแบบเชิงรับ
การลงทุนในกองทุนมีความเสี ยงคล้ายกับการลงทุนในกองทุนที ลงทุนในตราสารทุนที ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ความ
ผันผวนของตลาดที เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย และ
การรับรู้แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนไม่ได้มีการจัดการแบบ “เชิงรุก” ดังนั นผลการดําเนินงาน
ของกองทุนอาจต่ํากว่ากองทุนที มีการเปลี ยนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในรูปแบบเชิงรุก

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์&
อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลง
สกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนิน
การในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Global X Management Company LLC
หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์
อีทีเอฟ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยพลัน

(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วน
สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให ้
ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ งจะส่งผลให้มี net exposure ที เกี ยวข้องกับความเสี ยงต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์
(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับบริษัทจัดการในราคาตามมูลค่าที ตราไว้ โดยผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
จะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยการซื อขาย

หมายเหตุ :
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ สั งขายคืนหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Internet (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual
fund by phone) (ถ้ามี) , บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วย
ลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการ
ซื อขาย

หมายเหตุ : ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ
สั งขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั งผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
จัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) อย่างน้อย 1 ราย

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) ,
บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1  การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขายและเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1
หน่วยของการซื อขาย ได้ที บริษัทจัดการ ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที บริษัทจัดการกําหนด
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการภายหลังเวลาที บริษัทจัดการกําหนด ของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใด ให ้
ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไป

2) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5
วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
โดยบริษัทจะชําระเป็นเงินสดและ/หรือตะกร้าหลักทรัพย์ หรือวิธีการอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนด

ในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจต้องชําระเงินสดเป็นการเพิ มเติม หรือได้รับคืนเงินสด (ส่วน
ต่างเงินสด) ซึ งขึ นอยู่กับส่วนต่างของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของการซื อขาย และมูลค่าของตระกร้าหลักทรัพย ์(PDF)
และราคาซื อขายหน่วยลงทุน (กองทุนหลัก) ของวันทําการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การเพิ มขึ นของส่วนต่างเงินสดจะเพิ มขึ น
เป็นทวีคูณของหน่วยของการซื อขาย (CU)

3) ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั นได้ในระหว่างวันและเวลา
ทําการของบริษัทจัดการ ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

4) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนจะกระทําในวันทําการที ชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องอื นใด ประกาศกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจแก้ไขรายละเอียดโครงการเพื อเปลี ยนแปลงวันทําการลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในกรณีที กฎ
ระเบียบ และ/หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลง เพื อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎระเบียบดังกล่าว
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

5) บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์เพื อขอลดจํานวนหน่วยลงทุนที จะ
รับซื อคืนได้ตามวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
การลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือ
เกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขายคืนได้ เช่น การส่งคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักถูกระงับเป็นการชั วคราวในวันทําการดังกล่าว หรือบริษัทจัดการระงับการใช้สิทธิ
ของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามสัญญาระหว่างบริษัทจัดการ กับ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเข้าสู่ภาวะล้ม
ละลาย เป็นต้น โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน สําหรับผู้ลงทุนทั วไป

1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียด
ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี

ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดัง
กล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10

(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

5. ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไป สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามเงื อนไข ขั นตอนและวิธี
การรับซื อคืนที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด ทั งนี การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับผู้ลงทุนทั วไปนั น จะเป็นไปตามเงื อนไข
และวิธีการที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด

7.4.3 การซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุน
ของกองทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื อเป็นการเพิ มสภาพคล่องในการ
ลงทุนให้กับผู้สนใจลงทุนทั วไป โดยผู้ลงทุนทั วไป และผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถซื อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปที ซื อขายผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 

(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่ง
ทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง

(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น.

บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข วัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราว หรือถาวรได้
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและ
แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุนให้ต่างไปจากเดิมได้ เช่น หากผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการ
ตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจาก
วัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั งนี การเปลี ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งใ
ผู้ลงทุนทราบผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือนํา
ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ  7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (ถ้ามี) , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 

(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 

1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating)

ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot) ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน

วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์

1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด

3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคา
ตลาด ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล

5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 
1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 
1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ
2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บ
ไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้
รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 5 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดที เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการ จึงอาจ
เปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วง
ที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
แต่ละรายการที มีการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลา
ที บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง

(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม

(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ

(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี)

(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี

(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)

(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น

(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติม จํานวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวม

(21) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน เป็นไปตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการส่งมอบหลักทรัพย์สําหรับ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที จ่ายจริง

(23) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง

(24) ค่าผู้ทําหน้าที ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทั วไป ในกรณีที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป ที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการ
ซื อขายหลักทรัพย์ตามที ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และผู้ขายหน่วยลงทุนแต่ละรายอาจเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนครั ง
แรก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราที แตกต่างกัน

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ตามที นายทะเบียนเรียก
เก็บ

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียก
เก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น

2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง

3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ทั งนี ในช่วงก่อนวันที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะคํานวณ
ดังนี 

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ

ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

กองทุนมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศที มีเวลา ช้า กว่าประเทศไทยประมาณ 12 ชั วโมง ซึ งกองทุนนั นมีการประกาศ NAV
ภายในวันที  T+1 จึงทําให้กองทุนของไทยต้องคํานวณ NAV ภายใน T+1 วันทําการ และประกาศ NAV ภายใน T+2 วันทําการ

(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการ
ถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดัง
กล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1
วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัท
จัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2)

(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4     บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 

(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.

16.2.5 มูลค่าหน่วยลงทุนอ้างอิง (iNAV) คือ ราคาปัจจุบันของตะกร้าหลักทรัพย์ ณ ขณะที คํานวณ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุน
ต่อหน่วยของการซื อขายของกองทุนที เป็นส่วนประกอบของหน่วยของการซื อขาย ซึ งผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ณ
ขณะนั น ๆ โดยเบื องต้นบริษัทจัดการจะเป็นผู้คํานวณและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. < 1 สตางค์ หรือ
< 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วย
ไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์ และ
≥ 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/ราคา
หน่วย
เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจาก
วันที คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุนเปิด
โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของ
วันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วนที 
2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อ
หรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึง
การแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

1  ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ ง
มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุน
เปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

 1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ

2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัท
จัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ อาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Robotics & Artificial Intelligence ETF 

1.3. ชื อย่อ :  UBOT 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ :

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) :  

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) :

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็น
ทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื อขาย

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ
ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

 บริษัทจัดการอาจพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื น
ใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั วไป ที ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศที ลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั วโลก ที เกี ยวข้องกับหุ่นยนต์ที ใช้ในอุตสาหกรรม (Robotics) และ
ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence (AI))

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื อเทียบกับดัชนี
อ้างอิง (Tracking Error) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมี
บางขณะที ค่า Tracking Error มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

นอกจากนี บริษัทจัดการกําหนดให้ผู้ดูแลสภาพคล่องพยายามทําหน้าที เพื อให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง
เมื อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมีบางขณะที ค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง เมื อ
เทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)

 กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ปัจจัยอ้างอิง : ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด (passive
management/index tracking)
โดย บลจ. จะพยายามดํารงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ
ดัชนีชี วัด (tracking error : “TE”) :  5.00 % ต่อปี

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื อ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ ง
กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุน

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America)
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนําเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือ ในรูปสกุลเงินอื นใด หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิแก้ไขรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
หรือตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) หรือตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Non
– investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade)
หรือตราสารที ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(listed securities) แล้วแต่กรณี ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
(FX Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจ
พิจารณาป้องกันความเสี ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น และ/หรือ อาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) ได ้ ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

(3) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อื นหรือทรัพย์สินอื น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้

(4) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

(5) ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา
ดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุ
นรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสม

ลักษณะสําคัญของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 
บริษัทจัดการ : 
(Investment Advisor)

Global X Management Company LLC 

วันที จัดตั งกองทุน : 9 ธันวาคม 2559
ประเภทโครงการ : ตราสารทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน :

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC.
ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทั วไปกองทุนจะใช้กลยุทธ ์Replication ซึ งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นส่วน
ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงนั น อย่างไรก็ตาม กองทุน
อาจใช้กลยุทธ์ลงทุนในหลักทรัพย์ตัวอย่างเพื อเป็นตัวแทนที เกี ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง
(Representative Sampling Strategy) เมื อกลยุทธ ์Replication อาจส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น เช่น เมื อมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือมีต้นทุนจํานวน
มากที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื อให้สัดส่วนการลงทุนใกล้เคียงดัชนี
อ้างอิง เช่น ในกรณีที หลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงไม่มีสภาพคล่องชั วคราว ไม่สามารถ
ลงทุนได้หรือสภาพคล่องน้อยลง หรือเป็นผลมาจากข้อจํากัดหรือข้อจํากัดทางกฎหมาย
(เช่น ข้อกําหนดด้านภาษี) ที ใช้กับกองทุนแต่ไม่ใช่ดัชนีอ้างอิง

ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อ
ขาย :

NASDAQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

วันทําการซื อขาย : ทุกวันทําการ
อายุโครงการ : ไม่กําหนด
การจ่ายเงินปันผล :  มีการจ่ายเงินปันผล

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน
และนายทะเบียน : 

Brown Brothers Harriman & Co 

Bloomberg Ticker :  BOTZ US 
Bloomberg Benchmark Ticker
: 

IBOTZNT

Website : 

Index provider :

https://www.globalxetfs.com/funds/botz/ 

INDXX, LLC.

ข้อมูลดัชนีชี วัด : 

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการ
ออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการ
ใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ขั นแรก : กรอบการคัดเลือกหลักทรัพย์

• บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ซึ งรวม
ถึงบริษัทที เกี ยวข้องกับการพัฒนาและการผลิตในด้าน

 หุ่นยนต์ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัต ิ: ผลิตภัณฑ์และบริการหุ่นยนต์ที 
ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการผลิต

 ยานยนต์และโดรนไร้คนขับ : ยานยนต์ไร้คนขับ (รวมทั ง Hardware และ Software
สําหรับรถยนต์ขับเคลื อนอัตโนมัต)ิ โดรน และหุ่นยนต์ที ใช้ในทางการทหารและตลาดผู้
บริโภคทั วไป

 หุ่นยนต์ที ไม่ได้ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม : หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ ์(AI)  ที ใช้ใน
เชิงการเกษตร การบริการทางการแพทย์ ผู้บริโภคทั วไป และการบันเทิง สันทนาการ
เป็นต้น

 ปัญญาประดิษฐ ์(AI) : Application เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ซึ งนํานวัตกรรม
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การคาดการณ,์ ระบบการทํางานโดย
อัตโนมัติ และอื นๆ

• บริษัทที มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้น หรือบริษัทที 
แสดงได้ว่าอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้นเป็นธุรกิจหลัก

ขั นที สอง : หลักทรัพย์ที จะผ่านการคัดเลือกมารวมอยู่ในดัชนี

• บริษัทที จะได้รับการพิจารณา จะต้อง

 มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 300 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดของประเทศที พัฒนาแล้ว

 มีปริมาณการซื อขายเฉลี ยรายวันในรอบ 6 เดือนล่าสุดไม่น้อยกว่า 2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือตั งแต่วันเสนอขายหุ้นทั วไปครั งแรก (IPO) ในกรณีของการเสนอขายหุ้น
ครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการออกดัชนีกําหนดไว)้

 ในกรณีที หลักทรัพย์นั น ไม่มีประวัติการซื อขายเป็นเวลา 6 เดือน สําหรับในกรณีของ
การเสนอขายหุ้นครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการดัชนี
กําหนดไว้ จะนําหลักทรัพย์นั นมารวมพิจารณาได้ หลักทรัพย์นั นต้องจดทะเบียนแล้ว
อย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันคัดเลือกหลักทรัพย์ และอย่างน้อย 3 เดือน สําหรับการเสนอ
ขายหุ้นครั งแรกในกรณีอื น

 มีจํานวนหุ้นที ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จํานวนหุ้นที จําหน่ายแล้วทั งหมด

• หลักทรัพย์ที จะยังคงอยู่ในดัชนีอ้างอิงต่อไปได้นั น จะต้องมีมูลค่าตามราคาตลาด
(Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีมูลค่าการซื อขาย
ต่อวันไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั งนี ยังคงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดอื นๆ
ด้วย

• การเสนอขายหุ้นครั งแรก (IPO) ที จะถือว่าเป็น Significant IPO ก็ต่อเมื อบริษัทนั น มี
มูลค่าตามราคาตลาด สูงกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทที เป็นองค์
ประกอบของดัชนี ณ วันที คํานวณเพื อทบทวนองค์ประกอบของดัชนี (Reconstitution
Selection Day)

นํ้าหนักของหลักทรัพย์ซึ งเป็นส่วนประกอบในดัชนี

• องค์ประกอบของดัชนีมีการคํานวณนํ้าหนักตามมูลค่าตามราคาตลาด โดยมีข้อ
กําหนดดังต่อไปนี 

 หลักทรัพย์แต่ละตัวจะมีน้ําหนักอย่างน้อยร้อยละ 0.3 และสูงสุดร้อยละ 8

 หลักทรัพย์แต่ละตัวที มีน้ําหนักเกินร้อยละ 5 เมื อรวมกันแล้วน้ําหนักจะต้องไม่เกินร้อย
ละ 40 ของนํ้าหนักของดัชนี และหลักทรัพย์ที เหลือจะมีน้ําหนักได้ไม่เกินร้อยละ 4.5

การปรับนํ้าหนัก (Rebalancing)

• การปรับนํ้าหนักและอาจมีการคัดหุ้นเข้า/ออก ในส่วนประกอบของดัชนี ซึ งจะทําเป็น
รายปี ในวันทําการซื อขายสุดท้ายของเดือนมิถุนายน

• จะทบทวนดัชนี ทุกครึ งปี เพื อพิจารณาบริษัทที มีการ IPO ใหม่ รวมถึงเพื อพิจารณา
การดําเนินงานขององค์กร (Corporate Action) ที อาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์นั นๆ
ด้วยเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที เก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.68

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและบริการ (12b1) ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอื นๆ 0.00

ค่าใช้จ่ายรวมในการดําเนินงานประจําปีของกองทุน 0.68

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ความเสี ยงที สําคัญของกองทุนหลัก

1. ความเสี ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risk) 
คือความเสี ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน ที เกิดจากการเปลี ยนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี ย และ Investor perception ซึ ง อาจส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ที ลงทุนปรับเพิ มขึ นหรือลดลง

2. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence 
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence อาจมีข้อจํากัดด้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน
หรือบุคลากร บริษัทเหล่านี มักเผชิญกับการแข่งขันที รุนแรงและผลิตภัณฑ์อาจล้าสมัยอย่างรวดเร็ว บริษัทเหล่านี ยังต้องพึ งพา
สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก และอาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียหรือการด้อยค่าของสินค้าเหล่านั น และไม่
สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทเหล่านี จะสามารถปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้จากการใช้เทคโนโลยีในทางที ผิด หรือคู่
แข่งจะไม่พัฒนาเทคโนโลยีที คล้ายคลึงหรือเหนือกว่าเทคโนโลยีของบริษัท บริษัทเหล่านี มักใช้จ่ายเงินลงทุนจํานวนมากใน
การวิจัยและพัฒนา และไม่มีการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที ผลิตโดยบริษัทเหล่านี จะประสบความสําเร็จเสมอไป
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence เป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ งอาจส่งผลเสียอย่างมาก
ต่อบริษัทเหล่านี บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก มีแนวโน้มที จะผันผวน
มากกว่าบริษัทที ไม่พึ งพาเทคโนโลยีมากนัก นอกจากนี วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาจต้องเผชิญกับ
การกฎระเบียบที เข้มงวดเพิ มขึ นในอนาคตซึ งอาจจํากัดการพัฒนาเทคโนโลยี และเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริษัทที 
พัฒนาและ/หรือใช้เทคโนโลยีเหล่านี ในทํานองเดียวกัน การรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคและแหล่งข้อมูลอื นๆ อาจต้องเผชิญ
กับการตรวจสอบที เพิ มขึ น บริษัทในภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
ที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจ
ขัดขวางความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน ลูกค้าและ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทเหล่านี 
อาจกระจุกตัวอยู่ในประเทศ ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเฉพาะ ซึ งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อหนึ งในประเทศ
ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเหล่านี อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัท กองทุนจะมีความเสี ยงทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชียและ
ในทวีปยุโรปมากกว่าภูมิภาคอื น

3. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม
บริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่อาจมีผลการดําเนินงานล้อไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้น ซึ งโดยทั วไปหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่
มีแนวโน้มที จะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหรือแย่กว่าตลาดหุ้นในแต่ละช่วงเวลา และในอดีตที ผ่านมา แต่ละช่วงเวลาอาจ
ครอบคลุมระยะเวลายาวนานหลายปีด้วยเช่นกัน

บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมอาจมีความผันผวนมากกว่าและมีแนวโน้มที จะมีสายผลิตภัณฑ์ที แคบกว่ามี
ทรัพยากรทางการเงินน้อยกว่า ความชํานาญและประสบการณ์ในการจัดการ และมีความได้เปรียบในการแข่งขันน้อยกว่าเมื อ
เปรียบเทียบกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ นอกจากนี บริษัทเหล่านี มักมีความผันผวนของราคามากกว่า ปริมาณการซื อขาย
น้อยกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกว่าบริษัทที มีขนาดใหญ่และเป็นที ยอมรับมากกว่า อย่างไรก็ดี ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเหมือนกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ได้

4. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
บริษัทในภาคอุตสาหกรรมอาจมีความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที มีลักษณะเฉพาะทาง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตอาจเผชิญกับสินค้าล้าสมัยเนื องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที รวดเร็ว กฎระเบียบของรัฐบาล
เหตุการณ์ต่างๆ ที เกิดขึ นในโลก และภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม บริษัทอาจ
ได้รับผลกระทบในทางลบจากความเสียหายต่อสิ งแวดล้อมและการเรียกร้องความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริษัทในภาค
อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที 
ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจขัดขวางความสามารถของบริษัทในการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน

5. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ IT 
บริษัทในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเผชิญการเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวงจรผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี สินค้าล้าสมัยอย่าง
รวดเร็ว ระเบียบราชการ และการแข่งขันที เพิ มขึ นทั งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั งการแข่งขันจากคู่แข่งจากต่างประเทศ
ด้วยต้นทุนการผลิตที ตํ่าลง บริษัทที ต้องพึ งพาเทคโนโลยีมีแนวโน้มที จะผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวมและประเด็นการจดสิทธิ
บัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีผลกระทบต่อบริษัทเหล่านี เช่นกัน นอกจากนี บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีข้อจํากัดด้าน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน หรือบุคลากร

6. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery)
ภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery) เป็นภาคที ใช้เงินทุนสูง เงินทุนหมุนเวียนและการจัดการบริหารกระแสเงินสด
เป็นสิ งสําคัญและมีผลต่อความสําเร็จของบริษัทเพราะการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและการครอบครองกิจการเป็นสิ งสําคัญ
ที จะรักษายอดขายและรายได้ วัฎจักรการลงทุนที ยาวนานเพิ มความท้าทายให้กับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเกี ยวกับการ
ขยายกําลังการผลิต ซึ งอาจจํากัดความสามารถของบริษัทในการเติบโตในช่วงที มีความต้องการเพิ มขึ น และอาจส่งผลให้มี
กําลังการผลิตส่วนเกินในช่วงเวลาที มีความต้องการลดลง ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจนี อาจขึ นอยู่กับวัฏจักรธุรกิจอย่างมาก
และมีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของตลาดค่อนข้างสูง บริษัทที อยู่ในภาคธุรกิจที มีอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยี
อาจเผชิญกับความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน บริษัทที ผลิตสินค้าที มีลักษณะเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์มี
แนวโน้มที จะมีอัตรากําไรขั นต้นที น้อย และต้องรักษาเครือข่ายการจัดจําหน่ายและ Network เพื อรักษายอดขายให้เพียงพอ

7. ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน
เนื องจากทรัพย์สินของกองทุนอาจถูกนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั นโดยปกติแล้ว รายได้ที 
กองทุนได้รับจากการลงทุนเหล่านี จะเป็นสกุลเงินต่างประเทศ การที กองทุนเปิดรับเงินตราต่างประเทศและการเปลี ยนแปลง
มูลค่าของสกุลเงินต่างประเทศเมื อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลงและมูลค่าของเงินตรา
ต่างประเทศบางสกุลอาจมีความผันผวนในระดับสูง นอกจากนี กองทุนอาจมีค่าใช้จ่ายในการแปลงค่าเงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐ
และสกุลเงินต่างประเทศ

8. ความเสี ยงด้านการดูแลรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ
กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงเงินสดกับธนาคารต่างประเทศ, ตัวแทนและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที ได้รับการ
แต่งตั งจากผู้ดูแลของกองทุน การลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี ยงในการดูแลรักษาหลักทรัพย์มากกว่าการลงทุนใน
ตลาดที พัฒนาแล้ว ตลาดของประเทศที ด้อยพัฒนามีแนวโน้มที จะประสบปัญหากับการหักบัญชี, การชําระเงินและการถือหลัก
ทรัพย์โดยธนาคารท้องถิ น ตัวแทน และผู้รับฝากเงิน

9. ความเสี ยงของการลงทุนในต่างประเทศ
อาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชีวภาพ หรือภัยอื น ๆ อาจเกิดขึ นในภูมิภาคที กองทุนลงทุน ซึ งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
หรือการประกอบธุรกิจเฉพาะของบริษัทในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ ง ส่งผลกระทบต่อกองทุนจากการลงทุนในภูมิภาคที ได้รับผลก
ระทบหรือในภูมิภาคที เชื อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคที ได้รับผลกระทบ

10. ความเสี ยงจากการซื อขายในตลาดปิดระหว่างประเทศ
กองทุนอาจเข้าทําการซื อขายในตลาดแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศที อาจปิด ในขณะที ตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าลงทุน
ยังคงเปิดซื อตามปกติ การดําเนินธุรกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื อนระหว่างราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง
ดังกล่าวกับราคาล่าสุดของหลักทรัพย์นั น  (เช่น ราคาของกองทุนจากตลาดต่างประเทศที ปิด) ความคลาดเคลื อนเหล่านี อาจส่ง
ผลให้เกิด Premium หรือ Discount ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที อาจสูงกว่ามูลค่าของ ETF กองอื น

11. ความเสี ยงของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ผลการดําเนินงานของกองทุนขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของแต่ละบริษัทที กองทุนลงทุน การเปลี ยนแปลงเงื อนไขทางการเงิน
ของบริษัทดังกล่าวอาจทําให้มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวปรับลดลงได้

12. ความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ปัจจัยที ก่อให้เกิดความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ได้แก่ การเปลี ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ลักษณะการ
บริโภค ความคาดหวังของนักลงทุน และอื นๆ ซึ งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าการลงทุน โดยทั วไปแล้ว ตลาด
เกิดใหม่จะมีความผันผวนมากกว่าตลาดที พัฒนาแล้ว และอาจมีความผันผวนทางราคาอย่างมาก ตราสารอนุพันธ์ ออปชั น และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  (Warrants) ที อยู่ในกองทุนหลักอาจทําให้กองทุนหลักได้รับผลกระทบอย่างมากจากความผันผวนของ
ตลาด ความเคลื อนไหวในตลาดอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอย่างมาก

13. ความเสี ยงจากการไม่กระจายการลงทุน
กองทุนจัดอยู่ในประเภทการลงทุนที  "ไม่กระจายการลงทุน" ภายใต ้Investment Company Act of 1940 ("1940 Act") ส่ง
ผลให้กองทุนมีความเสี ยงที อาจเผชิญความผันผวนมากกว่ากองทุนที กระจายการลงทุน เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในจํานวน
บริษัทที น้อยกว่าหรืออาจลงทุนในบริษัทผู้ออกรายเดียว ผลที ได้คือกําไรและขาดทุนจากการลงทุนครั งเดียวอาจมีผลกระทบ
ต่อ NAV ของกองทุนมากกว่าและอาจทําให้กองทุนผันผวนมากกว่ากองทุนที ลงทุนกระจายตัวมากกว่า

14. ความเสี ยงด้านปฏิบัติการ
กองทุนมีความเสี ยงด้านปฏิบัติการที เกิดจากปัจจัยหลายประการซึ งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความผิดพลาดของคน ความผิด
พลาดในการประมวลผลและการสื อสาร ความผิดพลาดของผู้ให้บริการของกองทุน คู่สัญญา หรือบุคคลภายนอกอื น ๆ
กระบวนการและเทคโนโลยีเกิดความล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพ หรือความล้มเหลวของระบบ

15. ความเสี ยงของการบริหารแบบเชิงรับ
การลงทุนในกองทุนมีความเสี ยงคล้ายกับการลงทุนในกองทุนที ลงทุนในตราสารทุนที ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ความ
ผันผวนของตลาดที เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย และ
การรับรู้แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนไม่ได้มีการจัดการแบบ “เชิงรุก” ดังนั นผลการดําเนินงาน
ของกองทุนอาจต่ํากว่ากองทุนที มีการเปลี ยนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในรูปแบบเชิงรุก

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์&
อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลง
สกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนิน
การในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Global X Management Company LLC
หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์
อีทีเอฟ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยพลัน

(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วน
สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให ้
ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ งจะส่งผลให้มี net exposure ที เกี ยวข้องกับความเสี ยงต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์
(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับบริษัทจัดการในราคาตามมูลค่าที ตราไว้ โดยผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
จะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยการซื อขาย

หมายเหตุ :
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ สั งขายคืนหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Internet (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual
fund by phone) (ถ้ามี) , บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วย
ลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการ
ซื อขาย

หมายเหตุ : ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ
สั งขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั งผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
จัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) อย่างน้อย 1 ราย

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) ,
บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1  การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขายและเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1
หน่วยของการซื อขาย ได้ที บริษัทจัดการ ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที บริษัทจัดการกําหนด
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการภายหลังเวลาที บริษัทจัดการกําหนด ของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใด ให ้
ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไป

2) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5
วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
โดยบริษัทจะชําระเป็นเงินสดและ/หรือตะกร้าหลักทรัพย์ หรือวิธีการอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนด

ในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจต้องชําระเงินสดเป็นการเพิ มเติม หรือได้รับคืนเงินสด (ส่วน
ต่างเงินสด) ซึ งขึ นอยู่กับส่วนต่างของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของการซื อขาย และมูลค่าของตระกร้าหลักทรัพย ์(PDF)
และราคาซื อขายหน่วยลงทุน (กองทุนหลัก) ของวันทําการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การเพิ มขึ นของส่วนต่างเงินสดจะเพิ มขึ น
เป็นทวีคูณของหน่วยของการซื อขาย (CU)

3) ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั นได้ในระหว่างวันและเวลา
ทําการของบริษัทจัดการ ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

4) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนจะกระทําในวันทําการที ชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องอื นใด ประกาศกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจแก้ไขรายละเอียดโครงการเพื อเปลี ยนแปลงวันทําการลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในกรณีที กฎ
ระเบียบ และ/หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลง เพื อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎระเบียบดังกล่าว
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

5) บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์เพื อขอลดจํานวนหน่วยลงทุนที จะ
รับซื อคืนได้ตามวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
การลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือ
เกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขายคืนได้ เช่น การส่งคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักถูกระงับเป็นการชั วคราวในวันทําการดังกล่าว หรือบริษัทจัดการระงับการใช้สิทธิ
ของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามสัญญาระหว่างบริษัทจัดการ กับ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเข้าสู่ภาวะล้ม
ละลาย เป็นต้น โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน สําหรับผู้ลงทุนทั วไป

1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียด
ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี

ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดัง
กล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10

(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

5. ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไป สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามเงื อนไข ขั นตอนและวิธี
การรับซื อคืนที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด ทั งนี การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับผู้ลงทุนทั วไปนั น จะเป็นไปตามเงื อนไข
และวิธีการที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด

7.4.3 การซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุน
ของกองทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื อเป็นการเพิ มสภาพคล่องในการ
ลงทุนให้กับผู้สนใจลงทุนทั วไป โดยผู้ลงทุนทั วไป และผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถซื อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปที ซื อขายผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 

(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่ง
ทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง

(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น.

บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข วัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราว หรือถาวรได้
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและ
แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุนให้ต่างไปจากเดิมได้ เช่น หากผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการ
ตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจาก
วัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั งนี การเปลี ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งใ
ผู้ลงทุนทราบผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือนํา
ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ  7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (ถ้ามี) , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 

(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 

1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating)

ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot) ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน

วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์

1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด

3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคา
ตลาด ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล

5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 
1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 
1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ
2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บ
ไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้
รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 5 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดที เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการ จึงอาจ
เปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วง
ที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
แต่ละรายการที มีการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลา
ที บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง

(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม

(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ

(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี)

(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี

(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)

(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น

(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติม จํานวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวม

(21) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน เป็นไปตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการส่งมอบหลักทรัพย์สําหรับ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที จ่ายจริง

(23) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง

(24) ค่าผู้ทําหน้าที ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทั วไป ในกรณีที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป ที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการ
ซื อขายหลักทรัพย์ตามที ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และผู้ขายหน่วยลงทุนแต่ละรายอาจเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนครั ง
แรก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราที แตกต่างกัน

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ตามที นายทะเบียนเรียก
เก็บ

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียก
เก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น

2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง

3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ทั งนี ในช่วงก่อนวันที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะคํานวณ
ดังนี 

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ

ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

กองทุนมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศที มีเวลา ช้า กว่าประเทศไทยประมาณ 12 ชั วโมง ซึ งกองทุนนั นมีการประกาศ NAV
ภายในวันที  T+1 จึงทําให้กองทุนของไทยต้องคํานวณ NAV ภายใน T+1 วันทําการ และประกาศ NAV ภายใน T+2 วันทําการ

(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการ
ถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดัง
กล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1
วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัท
จัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2)

(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4     บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 

(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.

16.2.5 มูลค่าหน่วยลงทุนอ้างอิง (iNAV) คือ ราคาปัจจุบันของตะกร้าหลักทรัพย์ ณ ขณะที คํานวณ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุน
ต่อหน่วยของการซื อขายของกองทุนที เป็นส่วนประกอบของหน่วยของการซื อขาย ซึ งผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ณ
ขณะนั น ๆ โดยเบื องต้นบริษัทจัดการจะเป็นผู้คํานวณและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. < 1 สตางค์ หรือ
< 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วย
ไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์ และ
≥ 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/ราคา
หน่วย
เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจาก
วันที คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุนเปิด
โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของ
วันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วนที 
2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อ
หรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึง
การแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

1  ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ ง
มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุน
เปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

 1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ

2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัท
จัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ อาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Robotics & Artificial Intelligence ETF 

1.3. ชื อย่อ :  UBOT 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ :

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) :  

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) :

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็น
ทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื อขาย

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ
ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

 บริษัทจัดการอาจพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื น
ใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั วไป ที ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศที ลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั วโลก ที เกี ยวข้องกับหุ่นยนต์ที ใช้ในอุตสาหกรรม (Robotics) และ
ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence (AI))

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื อเทียบกับดัชนี
อ้างอิง (Tracking Error) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมี
บางขณะที ค่า Tracking Error มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

นอกจากนี บริษัทจัดการกําหนดให้ผู้ดูแลสภาพคล่องพยายามทําหน้าที เพื อให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง
เมื อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมีบางขณะที ค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง เมื อ
เทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)

 กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ปัจจัยอ้างอิง : ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด (passive
management/index tracking)
โดย บลจ. จะพยายามดํารงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ
ดัชนีชี วัด (tracking error : “TE”) :  5.00 % ต่อปี

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื อ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ ง
กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุน

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America)
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนําเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือ ในรูปสกุลเงินอื นใด หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิแก้ไขรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
หรือตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) หรือตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Non
– investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade)
หรือตราสารที ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(listed securities) แล้วแต่กรณี ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
(FX Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจ
พิจารณาป้องกันความเสี ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น และ/หรือ อาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) ได ้ ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

(3) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อื นหรือทรัพย์สินอื น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้

(4) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

(5) ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา
ดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุ
นรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสม

ลักษณะสําคัญของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 
บริษัทจัดการ : 
(Investment Advisor)

Global X Management Company LLC 

วันที จัดตั งกองทุน : 9 ธันวาคม 2559
ประเภทโครงการ : ตราสารทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน :

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC.
ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทั วไปกองทุนจะใช้กลยุทธ ์Replication ซึ งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นส่วน
ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงนั น อย่างไรก็ตาม กองทุน
อาจใช้กลยุทธ์ลงทุนในหลักทรัพย์ตัวอย่างเพื อเป็นตัวแทนที เกี ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง
(Representative Sampling Strategy) เมื อกลยุทธ ์Replication อาจส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น เช่น เมื อมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือมีต้นทุนจํานวน
มากที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื อให้สัดส่วนการลงทุนใกล้เคียงดัชนี
อ้างอิง เช่น ในกรณีที หลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงไม่มีสภาพคล่องชั วคราว ไม่สามารถ
ลงทุนได้หรือสภาพคล่องน้อยลง หรือเป็นผลมาจากข้อจํากัดหรือข้อจํากัดทางกฎหมาย
(เช่น ข้อกําหนดด้านภาษี) ที ใช้กับกองทุนแต่ไม่ใช่ดัชนีอ้างอิง

ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อ
ขาย :

NASDAQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

วันทําการซื อขาย : ทุกวันทําการ
อายุโครงการ : ไม่กําหนด
การจ่ายเงินปันผล :  มีการจ่ายเงินปันผล

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน
และนายทะเบียน : 

Brown Brothers Harriman & Co 

Bloomberg Ticker :  BOTZ US 
Bloomberg Benchmark Ticker
: 

IBOTZNT

Website : 

Index provider :

https://www.globalxetfs.com/funds/botz/ 

INDXX, LLC.

ข้อมูลดัชนีชี วัด : 

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการ
ออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการ
ใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ขั นแรก : กรอบการคัดเลือกหลักทรัพย์

• บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ซึ งรวม
ถึงบริษัทที เกี ยวข้องกับการพัฒนาและการผลิตในด้าน

 หุ่นยนต์ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัต ิ: ผลิตภัณฑ์และบริการหุ่นยนต์ที 
ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการผลิต

 ยานยนต์และโดรนไร้คนขับ : ยานยนต์ไร้คนขับ (รวมทั ง Hardware และ Software
สําหรับรถยนต์ขับเคลื อนอัตโนมัต)ิ โดรน และหุ่นยนต์ที ใช้ในทางการทหารและตลาดผู้
บริโภคทั วไป

 หุ่นยนต์ที ไม่ได้ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม : หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ ์(AI)  ที ใช้ใน
เชิงการเกษตร การบริการทางการแพทย์ ผู้บริโภคทั วไป และการบันเทิง สันทนาการ
เป็นต้น

 ปัญญาประดิษฐ ์(AI) : Application เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ซึ งนํานวัตกรรม
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การคาดการณ,์ ระบบการทํางานโดย
อัตโนมัติ และอื นๆ

• บริษัทที มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้น หรือบริษัทที 
แสดงได้ว่าอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้นเป็นธุรกิจหลัก

ขั นที สอง : หลักทรัพย์ที จะผ่านการคัดเลือกมารวมอยู่ในดัชนี

• บริษัทที จะได้รับการพิจารณา จะต้อง

 มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 300 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดของประเทศที พัฒนาแล้ว

 มีปริมาณการซื อขายเฉลี ยรายวันในรอบ 6 เดือนล่าสุดไม่น้อยกว่า 2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือตั งแต่วันเสนอขายหุ้นทั วไปครั งแรก (IPO) ในกรณีของการเสนอขายหุ้น
ครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการออกดัชนีกําหนดไว)้

 ในกรณีที หลักทรัพย์นั น ไม่มีประวัติการซื อขายเป็นเวลา 6 เดือน สําหรับในกรณีของ
การเสนอขายหุ้นครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการดัชนี
กําหนดไว้ จะนําหลักทรัพย์นั นมารวมพิจารณาได้ หลักทรัพย์นั นต้องจดทะเบียนแล้ว
อย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันคัดเลือกหลักทรัพย์ และอย่างน้อย 3 เดือน สําหรับการเสนอ
ขายหุ้นครั งแรกในกรณีอื น

 มีจํานวนหุ้นที ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จํานวนหุ้นที จําหน่ายแล้วทั งหมด

• หลักทรัพย์ที จะยังคงอยู่ในดัชนีอ้างอิงต่อไปได้นั น จะต้องมีมูลค่าตามราคาตลาด
(Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีมูลค่าการซื อขาย
ต่อวันไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั งนี ยังคงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดอื นๆ
ด้วย

• การเสนอขายหุ้นครั งแรก (IPO) ที จะถือว่าเป็น Significant IPO ก็ต่อเมื อบริษัทนั น มี
มูลค่าตามราคาตลาด สูงกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทที เป็นองค์
ประกอบของดัชนี ณ วันที คํานวณเพื อทบทวนองค์ประกอบของดัชนี (Reconstitution
Selection Day)

นํ้าหนักของหลักทรัพย์ซึ งเป็นส่วนประกอบในดัชนี

• องค์ประกอบของดัชนีมีการคํานวณนํ้าหนักตามมูลค่าตามราคาตลาด โดยมีข้อ
กําหนดดังต่อไปนี 

 หลักทรัพย์แต่ละตัวจะมีน้ําหนักอย่างน้อยร้อยละ 0.3 และสูงสุดร้อยละ 8

 หลักทรัพย์แต่ละตัวที มีน้ําหนักเกินร้อยละ 5 เมื อรวมกันแล้วน้ําหนักจะต้องไม่เกินร้อย
ละ 40 ของนํ้าหนักของดัชนี และหลักทรัพย์ที เหลือจะมีน้ําหนักได้ไม่เกินร้อยละ 4.5

การปรับนํ้าหนัก (Rebalancing)

• การปรับนํ้าหนักและอาจมีการคัดหุ้นเข้า/ออก ในส่วนประกอบของดัชนี ซึ งจะทําเป็น
รายปี ในวันทําการซื อขายสุดท้ายของเดือนมิถุนายน

• จะทบทวนดัชนี ทุกครึ งปี เพื อพิจารณาบริษัทที มีการ IPO ใหม่ รวมถึงเพื อพิจารณา
การดําเนินงานขององค์กร (Corporate Action) ที อาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์นั นๆ
ด้วยเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที เก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.68

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและบริการ (12b1) ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอื นๆ 0.00

ค่าใช้จ่ายรวมในการดําเนินงานประจําปีของกองทุน 0.68

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ความเสี ยงที สําคัญของกองทุนหลัก

1. ความเสี ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risk) 
คือความเสี ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน ที เกิดจากการเปลี ยนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี ย และ Investor perception ซึ ง อาจส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ที ลงทุนปรับเพิ มขึ นหรือลดลง

2. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence 
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence อาจมีข้อจํากัดด้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน
หรือบุคลากร บริษัทเหล่านี มักเผชิญกับการแข่งขันที รุนแรงและผลิตภัณฑ์อาจล้าสมัยอย่างรวดเร็ว บริษัทเหล่านี ยังต้องพึ งพา
สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก และอาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียหรือการด้อยค่าของสินค้าเหล่านั น และไม่
สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทเหล่านี จะสามารถปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้จากการใช้เทคโนโลยีในทางที ผิด หรือคู่
แข่งจะไม่พัฒนาเทคโนโลยีที คล้ายคลึงหรือเหนือกว่าเทคโนโลยีของบริษัท บริษัทเหล่านี มักใช้จ่ายเงินลงทุนจํานวนมากใน
การวิจัยและพัฒนา และไม่มีการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที ผลิตโดยบริษัทเหล่านี จะประสบความสําเร็จเสมอไป
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence เป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ งอาจส่งผลเสียอย่างมาก
ต่อบริษัทเหล่านี บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก มีแนวโน้มที จะผันผวน
มากกว่าบริษัทที ไม่พึ งพาเทคโนโลยีมากนัก นอกจากนี วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาจต้องเผชิญกับ
การกฎระเบียบที เข้มงวดเพิ มขึ นในอนาคตซึ งอาจจํากัดการพัฒนาเทคโนโลยี และเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริษัทที 
พัฒนาและ/หรือใช้เทคโนโลยีเหล่านี ในทํานองเดียวกัน การรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคและแหล่งข้อมูลอื นๆ อาจต้องเผชิญ
กับการตรวจสอบที เพิ มขึ น บริษัทในภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
ที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจ
ขัดขวางความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน ลูกค้าและ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทเหล่านี 
อาจกระจุกตัวอยู่ในประเทศ ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเฉพาะ ซึ งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อหนึ งในประเทศ
ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเหล่านี อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัท กองทุนจะมีความเสี ยงทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชียและ
ในทวีปยุโรปมากกว่าภูมิภาคอื น

3. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม
บริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่อาจมีผลการดําเนินงานล้อไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้น ซึ งโดยทั วไปหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่
มีแนวโน้มที จะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหรือแย่กว่าตลาดหุ้นในแต่ละช่วงเวลา และในอดีตที ผ่านมา แต่ละช่วงเวลาอาจ
ครอบคลุมระยะเวลายาวนานหลายปีด้วยเช่นกัน

บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมอาจมีความผันผวนมากกว่าและมีแนวโน้มที จะมีสายผลิตภัณฑ์ที แคบกว่ามี
ทรัพยากรทางการเงินน้อยกว่า ความชํานาญและประสบการณ์ในการจัดการ และมีความได้เปรียบในการแข่งขันน้อยกว่าเมื อ
เปรียบเทียบกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ นอกจากนี บริษัทเหล่านี มักมีความผันผวนของราคามากกว่า ปริมาณการซื อขาย
น้อยกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกว่าบริษัทที มีขนาดใหญ่และเป็นที ยอมรับมากกว่า อย่างไรก็ดี ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเหมือนกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ได้

4. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
บริษัทในภาคอุตสาหกรรมอาจมีความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที มีลักษณะเฉพาะทาง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตอาจเผชิญกับสินค้าล้าสมัยเนื องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที รวดเร็ว กฎระเบียบของรัฐบาล
เหตุการณ์ต่างๆ ที เกิดขึ นในโลก และภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม บริษัทอาจ
ได้รับผลกระทบในทางลบจากความเสียหายต่อสิ งแวดล้อมและการเรียกร้องความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริษัทในภาค
อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที 
ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจขัดขวางความสามารถของบริษัทในการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน

5. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ IT 
บริษัทในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเผชิญการเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวงจรผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี สินค้าล้าสมัยอย่าง
รวดเร็ว ระเบียบราชการ และการแข่งขันที เพิ มขึ นทั งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั งการแข่งขันจากคู่แข่งจากต่างประเทศ
ด้วยต้นทุนการผลิตที ตํ่าลง บริษัทที ต้องพึ งพาเทคโนโลยีมีแนวโน้มที จะผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวมและประเด็นการจดสิทธิ
บัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีผลกระทบต่อบริษัทเหล่านี เช่นกัน นอกจากนี บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีข้อจํากัดด้าน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน หรือบุคลากร

6. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery)
ภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery) เป็นภาคที ใช้เงินทุนสูง เงินทุนหมุนเวียนและการจัดการบริหารกระแสเงินสด
เป็นสิ งสําคัญและมีผลต่อความสําเร็จของบริษัทเพราะการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและการครอบครองกิจการเป็นสิ งสําคัญ
ที จะรักษายอดขายและรายได้ วัฎจักรการลงทุนที ยาวนานเพิ มความท้าทายให้กับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเกี ยวกับการ
ขยายกําลังการผลิต ซึ งอาจจํากัดความสามารถของบริษัทในการเติบโตในช่วงที มีความต้องการเพิ มขึ น และอาจส่งผลให้มี
กําลังการผลิตส่วนเกินในช่วงเวลาที มีความต้องการลดลง ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจนี อาจขึ นอยู่กับวัฏจักรธุรกิจอย่างมาก
และมีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของตลาดค่อนข้างสูง บริษัทที อยู่ในภาคธุรกิจที มีอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยี
อาจเผชิญกับความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน บริษัทที ผลิตสินค้าที มีลักษณะเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์มี
แนวโน้มที จะมีอัตรากําไรขั นต้นที น้อย และต้องรักษาเครือข่ายการจัดจําหน่ายและ Network เพื อรักษายอดขายให้เพียงพอ

7. ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน
เนื องจากทรัพย์สินของกองทุนอาจถูกนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั นโดยปกติแล้ว รายได้ที 
กองทุนได้รับจากการลงทุนเหล่านี จะเป็นสกุลเงินต่างประเทศ การที กองทุนเปิดรับเงินตราต่างประเทศและการเปลี ยนแปลง
มูลค่าของสกุลเงินต่างประเทศเมื อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลงและมูลค่าของเงินตรา
ต่างประเทศบางสกุลอาจมีความผันผวนในระดับสูง นอกจากนี กองทุนอาจมีค่าใช้จ่ายในการแปลงค่าเงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐ
และสกุลเงินต่างประเทศ

8. ความเสี ยงด้านการดูแลรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ
กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงเงินสดกับธนาคารต่างประเทศ, ตัวแทนและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที ได้รับการ
แต่งตั งจากผู้ดูแลของกองทุน การลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี ยงในการดูแลรักษาหลักทรัพย์มากกว่าการลงทุนใน
ตลาดที พัฒนาแล้ว ตลาดของประเทศที ด้อยพัฒนามีแนวโน้มที จะประสบปัญหากับการหักบัญชี, การชําระเงินและการถือหลัก
ทรัพย์โดยธนาคารท้องถิ น ตัวแทน และผู้รับฝากเงิน

9. ความเสี ยงของการลงทุนในต่างประเทศ
อาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชีวภาพ หรือภัยอื น ๆ อาจเกิดขึ นในภูมิภาคที กองทุนลงทุน ซึ งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
หรือการประกอบธุรกิจเฉพาะของบริษัทในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ ง ส่งผลกระทบต่อกองทุนจากการลงทุนในภูมิภาคที ได้รับผลก
ระทบหรือในภูมิภาคที เชื อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคที ได้รับผลกระทบ

10. ความเสี ยงจากการซื อขายในตลาดปิดระหว่างประเทศ
กองทุนอาจเข้าทําการซื อขายในตลาดแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศที อาจปิด ในขณะที ตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าลงทุน
ยังคงเปิดซื อตามปกติ การดําเนินธุรกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื อนระหว่างราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง
ดังกล่าวกับราคาล่าสุดของหลักทรัพย์นั น  (เช่น ราคาของกองทุนจากตลาดต่างประเทศที ปิด) ความคลาดเคลื อนเหล่านี อาจส่ง
ผลให้เกิด Premium หรือ Discount ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที อาจสูงกว่ามูลค่าของ ETF กองอื น

11. ความเสี ยงของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ผลการดําเนินงานของกองทุนขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของแต่ละบริษัทที กองทุนลงทุน การเปลี ยนแปลงเงื อนไขทางการเงิน
ของบริษัทดังกล่าวอาจทําให้มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวปรับลดลงได้

12. ความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ปัจจัยที ก่อให้เกิดความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ได้แก่ การเปลี ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ลักษณะการ
บริโภค ความคาดหวังของนักลงทุน และอื นๆ ซึ งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าการลงทุน โดยทั วไปแล้ว ตลาด
เกิดใหม่จะมีความผันผวนมากกว่าตลาดที พัฒนาแล้ว และอาจมีความผันผวนทางราคาอย่างมาก ตราสารอนุพันธ์ ออปชั น และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  (Warrants) ที อยู่ในกองทุนหลักอาจทําให้กองทุนหลักได้รับผลกระทบอย่างมากจากความผันผวนของ
ตลาด ความเคลื อนไหวในตลาดอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอย่างมาก

13. ความเสี ยงจากการไม่กระจายการลงทุน
กองทุนจัดอยู่ในประเภทการลงทุนที  "ไม่กระจายการลงทุน" ภายใต ้Investment Company Act of 1940 ("1940 Act") ส่ง
ผลให้กองทุนมีความเสี ยงที อาจเผชิญความผันผวนมากกว่ากองทุนที กระจายการลงทุน เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในจํานวน
บริษัทที น้อยกว่าหรืออาจลงทุนในบริษัทผู้ออกรายเดียว ผลที ได้คือกําไรและขาดทุนจากการลงทุนครั งเดียวอาจมีผลกระทบ
ต่อ NAV ของกองทุนมากกว่าและอาจทําให้กองทุนผันผวนมากกว่ากองทุนที ลงทุนกระจายตัวมากกว่า

14. ความเสี ยงด้านปฏิบัติการ
กองทุนมีความเสี ยงด้านปฏิบัติการที เกิดจากปัจจัยหลายประการซึ งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความผิดพลาดของคน ความผิด
พลาดในการประมวลผลและการสื อสาร ความผิดพลาดของผู้ให้บริการของกองทุน คู่สัญญา หรือบุคคลภายนอกอื น ๆ
กระบวนการและเทคโนโลยีเกิดความล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพ หรือความล้มเหลวของระบบ

15. ความเสี ยงของการบริหารแบบเชิงรับ
การลงทุนในกองทุนมีความเสี ยงคล้ายกับการลงทุนในกองทุนที ลงทุนในตราสารทุนที ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ความ
ผันผวนของตลาดที เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย และ
การรับรู้แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนไม่ได้มีการจัดการแบบ “เชิงรุก” ดังนั นผลการดําเนินงาน
ของกองทุนอาจต่ํากว่ากองทุนที มีการเปลี ยนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในรูปแบบเชิงรุก

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์&
อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลง
สกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนิน
การในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Global X Management Company LLC
หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์
อีทีเอฟ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยพลัน

(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วน
สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให ้
ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ งจะส่งผลให้มี net exposure ที เกี ยวข้องกับความเสี ยงต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์
(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับบริษัทจัดการในราคาตามมูลค่าที ตราไว้ โดยผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
จะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยการซื อขาย

หมายเหตุ :
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ สั งขายคืนหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Internet (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual
fund by phone) (ถ้ามี) , บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วย
ลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการ
ซื อขาย

หมายเหตุ : ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ
สั งขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั งผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
จัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) อย่างน้อย 1 ราย

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) ,
บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1  การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขายและเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1
หน่วยของการซื อขาย ได้ที บริษัทจัดการ ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที บริษัทจัดการกําหนด
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการภายหลังเวลาที บริษัทจัดการกําหนด ของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใด ให ้
ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไป

2) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5
วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
โดยบริษัทจะชําระเป็นเงินสดและ/หรือตะกร้าหลักทรัพย์ หรือวิธีการอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนด

ในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจต้องชําระเงินสดเป็นการเพิ มเติม หรือได้รับคืนเงินสด (ส่วน
ต่างเงินสด) ซึ งขึ นอยู่กับส่วนต่างของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของการซื อขาย และมูลค่าของตระกร้าหลักทรัพย ์(PDF)
และราคาซื อขายหน่วยลงทุน (กองทุนหลัก) ของวันทําการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การเพิ มขึ นของส่วนต่างเงินสดจะเพิ มขึ น
เป็นทวีคูณของหน่วยของการซื อขาย (CU)

3) ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั นได้ในระหว่างวันและเวลา
ทําการของบริษัทจัดการ ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

4) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนจะกระทําในวันทําการที ชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องอื นใด ประกาศกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจแก้ไขรายละเอียดโครงการเพื อเปลี ยนแปลงวันทําการลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในกรณีที กฎ
ระเบียบ และ/หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลง เพื อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎระเบียบดังกล่าว
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

5) บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์เพื อขอลดจํานวนหน่วยลงทุนที จะ
รับซื อคืนได้ตามวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
การลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือ
เกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขายคืนได้ เช่น การส่งคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักถูกระงับเป็นการชั วคราวในวันทําการดังกล่าว หรือบริษัทจัดการระงับการใช้สิทธิ
ของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามสัญญาระหว่างบริษัทจัดการ กับ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเข้าสู่ภาวะล้ม
ละลาย เป็นต้น โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน สําหรับผู้ลงทุนทั วไป

1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียด
ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี

ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดัง
กล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10

(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

5. ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไป สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามเงื อนไข ขั นตอนและวิธี
การรับซื อคืนที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด ทั งนี การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับผู้ลงทุนทั วไปนั น จะเป็นไปตามเงื อนไข
และวิธีการที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด

7.4.3 การซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุน
ของกองทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื อเป็นการเพิ มสภาพคล่องในการ
ลงทุนให้กับผู้สนใจลงทุนทั วไป โดยผู้ลงทุนทั วไป และผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถซื อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปที ซื อขายผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 

(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่ง
ทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง

(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น.

บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข วัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราว หรือถาวรได้
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและ
แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุนให้ต่างไปจากเดิมได้ เช่น หากผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการ
ตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจาก
วัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั งนี การเปลี ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งใ
ผู้ลงทุนทราบผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือนํา
ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ  7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (ถ้ามี) , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 

(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 

1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating)

ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot) ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน

วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์

1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด

3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคา
ตลาด ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล

5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 
1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 
1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ
2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บ
ไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้
รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 5 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดที เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการ จึงอาจ
เปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วง
ที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
แต่ละรายการที มีการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลา
ที บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง

(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม

(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ

(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี)

(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี

(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)

(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น

(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติม จํานวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวม

(21) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน เป็นไปตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการส่งมอบหลักทรัพย์สําหรับ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที จ่ายจริง

(23) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง

(24) ค่าผู้ทําหน้าที ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทั วไป ในกรณีที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป ที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการ
ซื อขายหลักทรัพย์ตามที ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และผู้ขายหน่วยลงทุนแต่ละรายอาจเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนครั ง
แรก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราที แตกต่างกัน

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ตามที นายทะเบียนเรียก
เก็บ

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียก
เก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น

2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง

3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ทั งนี ในช่วงก่อนวันที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะคํานวณ
ดังนี 

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ

ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

กองทุนมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศที มีเวลา ช้า กว่าประเทศไทยประมาณ 12 ชั วโมง ซึ งกองทุนนั นมีการประกาศ NAV
ภายในวันที  T+1 จึงทําให้กองทุนของไทยต้องคํานวณ NAV ภายใน T+1 วันทําการ และประกาศ NAV ภายใน T+2 วันทําการ

(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการ
ถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดัง
กล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1
วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัท
จัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2)

(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4     บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 

(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.

16.2.5 มูลค่าหน่วยลงทุนอ้างอิง (iNAV) คือ ราคาปัจจุบันของตะกร้าหลักทรัพย์ ณ ขณะที คํานวณ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุน
ต่อหน่วยของการซื อขายของกองทุนที เป็นส่วนประกอบของหน่วยของการซื อขาย ซึ งผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ณ
ขณะนั น ๆ โดยเบื องต้นบริษัทจัดการจะเป็นผู้คํานวณและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. < 1 สตางค์ หรือ
< 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วย
ไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์ และ
≥ 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/ราคา
หน่วย
เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจาก
วันที คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุนเปิด
โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของ
วันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วนที 
2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อ
หรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึง
การแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

1  ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ ง
มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุน
เปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

 1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ

2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัท
จัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ อาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Robotics & Artificial Intelligence ETF 

1.3. ชื อย่อ :  UBOT 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ :

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) :  

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) :

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็น
ทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื อขาย

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ
ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

 บริษัทจัดการอาจพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื น
ใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั วไป ที ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศที ลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั วโลก ที เกี ยวข้องกับหุ่นยนต์ที ใช้ในอุตสาหกรรม (Robotics) และ
ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence (AI))

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื อเทียบกับดัชนี
อ้างอิง (Tracking Error) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมี
บางขณะที ค่า Tracking Error มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

นอกจากนี บริษัทจัดการกําหนดให้ผู้ดูแลสภาพคล่องพยายามทําหน้าที เพื อให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง
เมื อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมีบางขณะที ค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง เมื อ
เทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)

 กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ปัจจัยอ้างอิง : ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด (passive
management/index tracking)
โดย บลจ. จะพยายามดํารงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ
ดัชนีชี วัด (tracking error : “TE”) :  5.00 % ต่อปี

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื อ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ ง
กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุน

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America)
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนําเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือ ในรูปสกุลเงินอื นใด หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิแก้ไขรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
หรือตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) หรือตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Non
– investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade)
หรือตราสารที ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(listed securities) แล้วแต่กรณี ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
(FX Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจ
พิจารณาป้องกันความเสี ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น และ/หรือ อาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) ได ้ ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

(3) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อื นหรือทรัพย์สินอื น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้

(4) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

(5) ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา
ดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุ
นรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสม

ลักษณะสําคัญของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 
บริษัทจัดการ : 
(Investment Advisor)

Global X Management Company LLC 

วันที จัดตั งกองทุน : 9 ธันวาคม 2559
ประเภทโครงการ : ตราสารทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน :

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC.
ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทั วไปกองทุนจะใช้กลยุทธ ์Replication ซึ งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นส่วน
ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงนั น อย่างไรก็ตาม กองทุน
อาจใช้กลยุทธ์ลงทุนในหลักทรัพย์ตัวอย่างเพื อเป็นตัวแทนที เกี ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง
(Representative Sampling Strategy) เมื อกลยุทธ ์Replication อาจส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น เช่น เมื อมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือมีต้นทุนจํานวน
มากที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื อให้สัดส่วนการลงทุนใกล้เคียงดัชนี
อ้างอิง เช่น ในกรณีที หลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงไม่มีสภาพคล่องชั วคราว ไม่สามารถ
ลงทุนได้หรือสภาพคล่องน้อยลง หรือเป็นผลมาจากข้อจํากัดหรือข้อจํากัดทางกฎหมาย
(เช่น ข้อกําหนดด้านภาษี) ที ใช้กับกองทุนแต่ไม่ใช่ดัชนีอ้างอิง

ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อ
ขาย :

NASDAQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

วันทําการซื อขาย : ทุกวันทําการ
อายุโครงการ : ไม่กําหนด
การจ่ายเงินปันผล :  มีการจ่ายเงินปันผล

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน
และนายทะเบียน : 

Brown Brothers Harriman & Co 

Bloomberg Ticker :  BOTZ US 
Bloomberg Benchmark Ticker
: 

IBOTZNT

Website : 

Index provider :

https://www.globalxetfs.com/funds/botz/ 

INDXX, LLC.

ข้อมูลดัชนีชี วัด : 

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการ
ออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการ
ใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ขั นแรก : กรอบการคัดเลือกหลักทรัพย์

• บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ซึ งรวม
ถึงบริษัทที เกี ยวข้องกับการพัฒนาและการผลิตในด้าน

 หุ่นยนต์ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัต ิ: ผลิตภัณฑ์และบริการหุ่นยนต์ที 
ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการผลิต

 ยานยนต์และโดรนไร้คนขับ : ยานยนต์ไร้คนขับ (รวมทั ง Hardware และ Software
สําหรับรถยนต์ขับเคลื อนอัตโนมัต)ิ โดรน และหุ่นยนต์ที ใช้ในทางการทหารและตลาดผู้
บริโภคทั วไป

 หุ่นยนต์ที ไม่ได้ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม : หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ ์(AI)  ที ใช้ใน
เชิงการเกษตร การบริการทางการแพทย์ ผู้บริโภคทั วไป และการบันเทิง สันทนาการ
เป็นต้น

 ปัญญาประดิษฐ ์(AI) : Application เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ซึ งนํานวัตกรรม
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การคาดการณ,์ ระบบการทํางานโดย
อัตโนมัติ และอื นๆ

• บริษัทที มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้น หรือบริษัทที 
แสดงได้ว่าอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้นเป็นธุรกิจหลัก

ขั นที สอง : หลักทรัพย์ที จะผ่านการคัดเลือกมารวมอยู่ในดัชนี

• บริษัทที จะได้รับการพิจารณา จะต้อง

 มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 300 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดของประเทศที พัฒนาแล้ว

 มีปริมาณการซื อขายเฉลี ยรายวันในรอบ 6 เดือนล่าสุดไม่น้อยกว่า 2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือตั งแต่วันเสนอขายหุ้นทั วไปครั งแรก (IPO) ในกรณีของการเสนอขายหุ้น
ครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการออกดัชนีกําหนดไว)้

 ในกรณีที หลักทรัพย์นั น ไม่มีประวัติการซื อขายเป็นเวลา 6 เดือน สําหรับในกรณีของ
การเสนอขายหุ้นครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการดัชนี
กําหนดไว้ จะนําหลักทรัพย์นั นมารวมพิจารณาได้ หลักทรัพย์นั นต้องจดทะเบียนแล้ว
อย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันคัดเลือกหลักทรัพย์ และอย่างน้อย 3 เดือน สําหรับการเสนอ
ขายหุ้นครั งแรกในกรณีอื น

 มีจํานวนหุ้นที ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จํานวนหุ้นที จําหน่ายแล้วทั งหมด

• หลักทรัพย์ที จะยังคงอยู่ในดัชนีอ้างอิงต่อไปได้นั น จะต้องมีมูลค่าตามราคาตลาด
(Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีมูลค่าการซื อขาย
ต่อวันไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั งนี ยังคงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดอื นๆ
ด้วย

• การเสนอขายหุ้นครั งแรก (IPO) ที จะถือว่าเป็น Significant IPO ก็ต่อเมื อบริษัทนั น มี
มูลค่าตามราคาตลาด สูงกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทที เป็นองค์
ประกอบของดัชนี ณ วันที คํานวณเพื อทบทวนองค์ประกอบของดัชนี (Reconstitution
Selection Day)

นํ้าหนักของหลักทรัพย์ซึ งเป็นส่วนประกอบในดัชนี

• องค์ประกอบของดัชนีมีการคํานวณนํ้าหนักตามมูลค่าตามราคาตลาด โดยมีข้อ
กําหนดดังต่อไปนี 

 หลักทรัพย์แต่ละตัวจะมีน้ําหนักอย่างน้อยร้อยละ 0.3 และสูงสุดร้อยละ 8

 หลักทรัพย์แต่ละตัวที มีน้ําหนักเกินร้อยละ 5 เมื อรวมกันแล้วน้ําหนักจะต้องไม่เกินร้อย
ละ 40 ของนํ้าหนักของดัชนี และหลักทรัพย์ที เหลือจะมีน้ําหนักได้ไม่เกินร้อยละ 4.5

การปรับนํ้าหนัก (Rebalancing)

• การปรับนํ้าหนักและอาจมีการคัดหุ้นเข้า/ออก ในส่วนประกอบของดัชนี ซึ งจะทําเป็น
รายปี ในวันทําการซื อขายสุดท้ายของเดือนมิถุนายน

• จะทบทวนดัชนี ทุกครึ งปี เพื อพิจารณาบริษัทที มีการ IPO ใหม่ รวมถึงเพื อพิจารณา
การดําเนินงานขององค์กร (Corporate Action) ที อาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์นั นๆ
ด้วยเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที เก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.68

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและบริการ (12b1) ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอื นๆ 0.00

ค่าใช้จ่ายรวมในการดําเนินงานประจําปีของกองทุน 0.68

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ความเสี ยงที สําคัญของกองทุนหลัก

1. ความเสี ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risk) 
คือความเสี ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน ที เกิดจากการเปลี ยนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี ย และ Investor perception ซึ ง อาจส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ที ลงทุนปรับเพิ มขึ นหรือลดลง

2. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence 
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence อาจมีข้อจํากัดด้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน
หรือบุคลากร บริษัทเหล่านี มักเผชิญกับการแข่งขันที รุนแรงและผลิตภัณฑ์อาจล้าสมัยอย่างรวดเร็ว บริษัทเหล่านี ยังต้องพึ งพา
สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก และอาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียหรือการด้อยค่าของสินค้าเหล่านั น และไม่
สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทเหล่านี จะสามารถปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้จากการใช้เทคโนโลยีในทางที ผิด หรือคู่
แข่งจะไม่พัฒนาเทคโนโลยีที คล้ายคลึงหรือเหนือกว่าเทคโนโลยีของบริษัท บริษัทเหล่านี มักใช้จ่ายเงินลงทุนจํานวนมากใน
การวิจัยและพัฒนา และไม่มีการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที ผลิตโดยบริษัทเหล่านี จะประสบความสําเร็จเสมอไป
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence เป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ งอาจส่งผลเสียอย่างมาก
ต่อบริษัทเหล่านี บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก มีแนวโน้มที จะผันผวน
มากกว่าบริษัทที ไม่พึ งพาเทคโนโลยีมากนัก นอกจากนี วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาจต้องเผชิญกับ
การกฎระเบียบที เข้มงวดเพิ มขึ นในอนาคตซึ งอาจจํากัดการพัฒนาเทคโนโลยี และเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริษัทที 
พัฒนาและ/หรือใช้เทคโนโลยีเหล่านี ในทํานองเดียวกัน การรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคและแหล่งข้อมูลอื นๆ อาจต้องเผชิญ
กับการตรวจสอบที เพิ มขึ น บริษัทในภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
ที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจ
ขัดขวางความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน ลูกค้าและ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทเหล่านี 
อาจกระจุกตัวอยู่ในประเทศ ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเฉพาะ ซึ งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อหนึ งในประเทศ
ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเหล่านี อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัท กองทุนจะมีความเสี ยงทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชียและ
ในทวีปยุโรปมากกว่าภูมิภาคอื น

3. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม
บริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่อาจมีผลการดําเนินงานล้อไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้น ซึ งโดยทั วไปหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่
มีแนวโน้มที จะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหรือแย่กว่าตลาดหุ้นในแต่ละช่วงเวลา และในอดีตที ผ่านมา แต่ละช่วงเวลาอาจ
ครอบคลุมระยะเวลายาวนานหลายปีด้วยเช่นกัน

บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมอาจมีความผันผวนมากกว่าและมีแนวโน้มที จะมีสายผลิตภัณฑ์ที แคบกว่ามี
ทรัพยากรทางการเงินน้อยกว่า ความชํานาญและประสบการณ์ในการจัดการ และมีความได้เปรียบในการแข่งขันน้อยกว่าเมื อ
เปรียบเทียบกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ นอกจากนี บริษัทเหล่านี มักมีความผันผวนของราคามากกว่า ปริมาณการซื อขาย
น้อยกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกว่าบริษัทที มีขนาดใหญ่และเป็นที ยอมรับมากกว่า อย่างไรก็ดี ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเหมือนกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ได้

4. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
บริษัทในภาคอุตสาหกรรมอาจมีความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที มีลักษณะเฉพาะทาง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตอาจเผชิญกับสินค้าล้าสมัยเนื องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที รวดเร็ว กฎระเบียบของรัฐบาล
เหตุการณ์ต่างๆ ที เกิดขึ นในโลก และภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม บริษัทอาจ
ได้รับผลกระทบในทางลบจากความเสียหายต่อสิ งแวดล้อมและการเรียกร้องความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริษัทในภาค
อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที 
ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจขัดขวางความสามารถของบริษัทในการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน

5. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ IT 
บริษัทในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเผชิญการเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวงจรผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี สินค้าล้าสมัยอย่าง
รวดเร็ว ระเบียบราชการ และการแข่งขันที เพิ มขึ นทั งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั งการแข่งขันจากคู่แข่งจากต่างประเทศ
ด้วยต้นทุนการผลิตที ตํ่าลง บริษัทที ต้องพึ งพาเทคโนโลยีมีแนวโน้มที จะผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวมและประเด็นการจดสิทธิ
บัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีผลกระทบต่อบริษัทเหล่านี เช่นกัน นอกจากนี บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีข้อจํากัดด้าน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน หรือบุคลากร

6. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery)
ภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery) เป็นภาคที ใช้เงินทุนสูง เงินทุนหมุนเวียนและการจัดการบริหารกระแสเงินสด
เป็นสิ งสําคัญและมีผลต่อความสําเร็จของบริษัทเพราะการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและการครอบครองกิจการเป็นสิ งสําคัญ
ที จะรักษายอดขายและรายได้ วัฎจักรการลงทุนที ยาวนานเพิ มความท้าทายให้กับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเกี ยวกับการ
ขยายกําลังการผลิต ซึ งอาจจํากัดความสามารถของบริษัทในการเติบโตในช่วงที มีความต้องการเพิ มขึ น และอาจส่งผลให้มี
กําลังการผลิตส่วนเกินในช่วงเวลาที มีความต้องการลดลง ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจนี อาจขึ นอยู่กับวัฏจักรธุรกิจอย่างมาก
และมีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของตลาดค่อนข้างสูง บริษัทที อยู่ในภาคธุรกิจที มีอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยี
อาจเผชิญกับความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน บริษัทที ผลิตสินค้าที มีลักษณะเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์มี
แนวโน้มที จะมีอัตรากําไรขั นต้นที น้อย และต้องรักษาเครือข่ายการจัดจําหน่ายและ Network เพื อรักษายอดขายให้เพียงพอ

7. ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน
เนื องจากทรัพย์สินของกองทุนอาจถูกนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั นโดยปกติแล้ว รายได้ที 
กองทุนได้รับจากการลงทุนเหล่านี จะเป็นสกุลเงินต่างประเทศ การที กองทุนเปิดรับเงินตราต่างประเทศและการเปลี ยนแปลง
มูลค่าของสกุลเงินต่างประเทศเมื อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลงและมูลค่าของเงินตรา
ต่างประเทศบางสกุลอาจมีความผันผวนในระดับสูง นอกจากนี กองทุนอาจมีค่าใช้จ่ายในการแปลงค่าเงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐ
และสกุลเงินต่างประเทศ

8. ความเสี ยงด้านการดูแลรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ
กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงเงินสดกับธนาคารต่างประเทศ, ตัวแทนและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที ได้รับการ
แต่งตั งจากผู้ดูแลของกองทุน การลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี ยงในการดูแลรักษาหลักทรัพย์มากกว่าการลงทุนใน
ตลาดที พัฒนาแล้ว ตลาดของประเทศที ด้อยพัฒนามีแนวโน้มที จะประสบปัญหากับการหักบัญชี, การชําระเงินและการถือหลัก
ทรัพย์โดยธนาคารท้องถิ น ตัวแทน และผู้รับฝากเงิน

9. ความเสี ยงของการลงทุนในต่างประเทศ
อาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชีวภาพ หรือภัยอื น ๆ อาจเกิดขึ นในภูมิภาคที กองทุนลงทุน ซึ งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
หรือการประกอบธุรกิจเฉพาะของบริษัทในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ ง ส่งผลกระทบต่อกองทุนจากการลงทุนในภูมิภาคที ได้รับผลก
ระทบหรือในภูมิภาคที เชื อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคที ได้รับผลกระทบ

10. ความเสี ยงจากการซื อขายในตลาดปิดระหว่างประเทศ
กองทุนอาจเข้าทําการซื อขายในตลาดแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศที อาจปิด ในขณะที ตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าลงทุน
ยังคงเปิดซื อตามปกติ การดําเนินธุรกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื อนระหว่างราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง
ดังกล่าวกับราคาล่าสุดของหลักทรัพย์นั น  (เช่น ราคาของกองทุนจากตลาดต่างประเทศที ปิด) ความคลาดเคลื อนเหล่านี อาจส่ง
ผลให้เกิด Premium หรือ Discount ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที อาจสูงกว่ามูลค่าของ ETF กองอื น

11. ความเสี ยงของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ผลการดําเนินงานของกองทุนขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของแต่ละบริษัทที กองทุนลงทุน การเปลี ยนแปลงเงื อนไขทางการเงิน
ของบริษัทดังกล่าวอาจทําให้มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวปรับลดลงได้

12. ความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ปัจจัยที ก่อให้เกิดความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ได้แก่ การเปลี ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ลักษณะการ
บริโภค ความคาดหวังของนักลงทุน และอื นๆ ซึ งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าการลงทุน โดยทั วไปแล้ว ตลาด
เกิดใหม่จะมีความผันผวนมากกว่าตลาดที พัฒนาแล้ว และอาจมีความผันผวนทางราคาอย่างมาก ตราสารอนุพันธ์ ออปชั น และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  (Warrants) ที อยู่ในกองทุนหลักอาจทําให้กองทุนหลักได้รับผลกระทบอย่างมากจากความผันผวนของ
ตลาด ความเคลื อนไหวในตลาดอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอย่างมาก

13. ความเสี ยงจากการไม่กระจายการลงทุน
กองทุนจัดอยู่ในประเภทการลงทุนที  "ไม่กระจายการลงทุน" ภายใต ้Investment Company Act of 1940 ("1940 Act") ส่ง
ผลให้กองทุนมีความเสี ยงที อาจเผชิญความผันผวนมากกว่ากองทุนที กระจายการลงทุน เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในจํานวน
บริษัทที น้อยกว่าหรืออาจลงทุนในบริษัทผู้ออกรายเดียว ผลที ได้คือกําไรและขาดทุนจากการลงทุนครั งเดียวอาจมีผลกระทบ
ต่อ NAV ของกองทุนมากกว่าและอาจทําให้กองทุนผันผวนมากกว่ากองทุนที ลงทุนกระจายตัวมากกว่า

14. ความเสี ยงด้านปฏิบัติการ
กองทุนมีความเสี ยงด้านปฏิบัติการที เกิดจากปัจจัยหลายประการซึ งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความผิดพลาดของคน ความผิด
พลาดในการประมวลผลและการสื อสาร ความผิดพลาดของผู้ให้บริการของกองทุน คู่สัญญา หรือบุคคลภายนอกอื น ๆ
กระบวนการและเทคโนโลยีเกิดความล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพ หรือความล้มเหลวของระบบ

15. ความเสี ยงของการบริหารแบบเชิงรับ
การลงทุนในกองทุนมีความเสี ยงคล้ายกับการลงทุนในกองทุนที ลงทุนในตราสารทุนที ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ความ
ผันผวนของตลาดที เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย และ
การรับรู้แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนไม่ได้มีการจัดการแบบ “เชิงรุก” ดังนั นผลการดําเนินงาน
ของกองทุนอาจต่ํากว่ากองทุนที มีการเปลี ยนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในรูปแบบเชิงรุก

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์&
อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลง
สกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนิน
การในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Global X Management Company LLC
หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์
อีทีเอฟ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยพลัน

(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วน
สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให ้
ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ งจะส่งผลให้มี net exposure ที เกี ยวข้องกับความเสี ยงต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์
(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับบริษัทจัดการในราคาตามมูลค่าที ตราไว้ โดยผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
จะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยการซื อขาย

หมายเหตุ :
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ สั งขายคืนหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Internet (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual
fund by phone) (ถ้ามี) , บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วย
ลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการ
ซื อขาย

หมายเหตุ : ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ
สั งขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั งผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
จัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) อย่างน้อย 1 ราย

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) ,
บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1  การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขายและเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1
หน่วยของการซื อขาย ได้ที บริษัทจัดการ ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที บริษัทจัดการกําหนด
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการภายหลังเวลาที บริษัทจัดการกําหนด ของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใด ให ้
ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไป

2) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5
วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
โดยบริษัทจะชําระเป็นเงินสดและ/หรือตะกร้าหลักทรัพย์ หรือวิธีการอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนด

ในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจต้องชําระเงินสดเป็นการเพิ มเติม หรือได้รับคืนเงินสด (ส่วน
ต่างเงินสด) ซึ งขึ นอยู่กับส่วนต่างของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของการซื อขาย และมูลค่าของตระกร้าหลักทรัพย ์(PDF)
และราคาซื อขายหน่วยลงทุน (กองทุนหลัก) ของวันทําการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การเพิ มขึ นของส่วนต่างเงินสดจะเพิ มขึ น
เป็นทวีคูณของหน่วยของการซื อขาย (CU)

3) ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั นได้ในระหว่างวันและเวลา
ทําการของบริษัทจัดการ ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

4) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนจะกระทําในวันทําการที ชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องอื นใด ประกาศกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจแก้ไขรายละเอียดโครงการเพื อเปลี ยนแปลงวันทําการลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในกรณีที กฎ
ระเบียบ และ/หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลง เพื อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎระเบียบดังกล่าว
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

5) บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์เพื อขอลดจํานวนหน่วยลงทุนที จะ
รับซื อคืนได้ตามวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
การลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือ
เกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขายคืนได้ เช่น การส่งคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักถูกระงับเป็นการชั วคราวในวันทําการดังกล่าว หรือบริษัทจัดการระงับการใช้สิทธิ
ของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามสัญญาระหว่างบริษัทจัดการ กับ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเข้าสู่ภาวะล้ม
ละลาย เป็นต้น โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน สําหรับผู้ลงทุนทั วไป

1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียด
ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี

ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดัง
กล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10

(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

5. ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไป สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามเงื อนไข ขั นตอนและวิธี
การรับซื อคืนที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด ทั งนี การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับผู้ลงทุนทั วไปนั น จะเป็นไปตามเงื อนไข
และวิธีการที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด

7.4.3 การซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุน
ของกองทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื อเป็นการเพิ มสภาพคล่องในการ
ลงทุนให้กับผู้สนใจลงทุนทั วไป โดยผู้ลงทุนทั วไป และผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถซื อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปที ซื อขายผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 

(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่ง
ทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง

(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น.

บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข วัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราว หรือถาวรได้
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและ
แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุนให้ต่างไปจากเดิมได้ เช่น หากผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการ
ตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจาก
วัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั งนี การเปลี ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งใ
ผู้ลงทุนทราบผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือนํา
ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ  7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (ถ้ามี) , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 

(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 

1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating)

ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot) ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน

วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์

1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด

3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคา
ตลาด ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล

5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 
1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 
1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ
2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บ
ไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้
รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 5 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดที เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการ จึงอาจ
เปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วง
ที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
แต่ละรายการที มีการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลา
ที บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง

(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม

(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ

(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี)

(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี

(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)

(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น

(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติม จํานวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวม

(21) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน เป็นไปตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการส่งมอบหลักทรัพย์สําหรับ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที จ่ายจริง

(23) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง

(24) ค่าผู้ทําหน้าที ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทั วไป ในกรณีที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป ที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการ
ซื อขายหลักทรัพย์ตามที ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และผู้ขายหน่วยลงทุนแต่ละรายอาจเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนครั ง
แรก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราที แตกต่างกัน

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ตามที นายทะเบียนเรียก
เก็บ

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียก
เก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น

2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง

3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ทั งนี ในช่วงก่อนวันที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะคํานวณ
ดังนี 

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ

ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

กองทุนมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศที มีเวลา ช้า กว่าประเทศไทยประมาณ 12 ชั วโมง ซึ งกองทุนนั นมีการประกาศ NAV
ภายในวันที  T+1 จึงทําให้กองทุนของไทยต้องคํานวณ NAV ภายใน T+1 วันทําการ และประกาศ NAV ภายใน T+2 วันทําการ

(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการ
ถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดัง
กล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1
วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัท
จัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2)

(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4     บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 

(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.

16.2.5 มูลค่าหน่วยลงทุนอ้างอิง (iNAV) คือ ราคาปัจจุบันของตะกร้าหลักทรัพย์ ณ ขณะที คํานวณ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุน
ต่อหน่วยของการซื อขายของกองทุนที เป็นส่วนประกอบของหน่วยของการซื อขาย ซึ งผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ณ
ขณะนั น ๆ โดยเบื องต้นบริษัทจัดการจะเป็นผู้คํานวณและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. < 1 สตางค์ หรือ
< 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วย
ไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์ และ
≥ 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/ราคา
หน่วย
เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจาก
วันที คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุนเปิด
โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของ
วันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วนที 
2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อ
หรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึง
การแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

1  ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ ง
มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุน
เปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

 1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ

2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัท
จัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ อาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Robotics & Artificial Intelligence ETF 

1.3. ชื อย่อ :  UBOT 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ :

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) :  

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) :

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็น
ทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื อขาย

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ
ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

 บริษัทจัดการอาจพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื น
ใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั วไป ที ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศที ลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั วโลก ที เกี ยวข้องกับหุ่นยนต์ที ใช้ในอุตสาหกรรม (Robotics) และ
ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence (AI))

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื อเทียบกับดัชนี
อ้างอิง (Tracking Error) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมี
บางขณะที ค่า Tracking Error มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

นอกจากนี บริษัทจัดการกําหนดให้ผู้ดูแลสภาพคล่องพยายามทําหน้าที เพื อให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง
เมื อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมีบางขณะที ค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง เมื อ
เทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)

 กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ปัจจัยอ้างอิง : ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด (passive
management/index tracking)
โดย บลจ. จะพยายามดํารงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ
ดัชนีชี วัด (tracking error : “TE”) :  5.00 % ต่อปี

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื อ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ ง
กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุน

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America)
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนําเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือ ในรูปสกุลเงินอื นใด หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิแก้ไขรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
หรือตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) หรือตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Non
– investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade)
หรือตราสารที ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(listed securities) แล้วแต่กรณี ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
(FX Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจ
พิจารณาป้องกันความเสี ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น และ/หรือ อาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) ได ้ ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

(3) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อื นหรือทรัพย์สินอื น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้

(4) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

(5) ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา
ดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุ
นรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสม

ลักษณะสําคัญของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 
บริษัทจัดการ : 
(Investment Advisor)

Global X Management Company LLC 

วันที จัดตั งกองทุน : 9 ธันวาคม 2559
ประเภทโครงการ : ตราสารทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน :

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC.
ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทั วไปกองทุนจะใช้กลยุทธ ์Replication ซึ งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นส่วน
ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงนั น อย่างไรก็ตาม กองทุน
อาจใช้กลยุทธ์ลงทุนในหลักทรัพย์ตัวอย่างเพื อเป็นตัวแทนที เกี ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง
(Representative Sampling Strategy) เมื อกลยุทธ ์Replication อาจส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น เช่น เมื อมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือมีต้นทุนจํานวน
มากที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื อให้สัดส่วนการลงทุนใกล้เคียงดัชนี
อ้างอิง เช่น ในกรณีที หลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงไม่มีสภาพคล่องชั วคราว ไม่สามารถ
ลงทุนได้หรือสภาพคล่องน้อยลง หรือเป็นผลมาจากข้อจํากัดหรือข้อจํากัดทางกฎหมาย
(เช่น ข้อกําหนดด้านภาษี) ที ใช้กับกองทุนแต่ไม่ใช่ดัชนีอ้างอิง

ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อ
ขาย :

NASDAQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

วันทําการซื อขาย : ทุกวันทําการ
อายุโครงการ : ไม่กําหนด
การจ่ายเงินปันผล :  มีการจ่ายเงินปันผล

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน
และนายทะเบียน : 

Brown Brothers Harriman & Co 

Bloomberg Ticker :  BOTZ US 
Bloomberg Benchmark Ticker
: 

IBOTZNT

Website : 

Index provider :

https://www.globalxetfs.com/funds/botz/ 

INDXX, LLC.

ข้อมูลดัชนีชี วัด : 

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการ
ออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการ
ใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ขั นแรก : กรอบการคัดเลือกหลักทรัพย์

• บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ซึ งรวม
ถึงบริษัทที เกี ยวข้องกับการพัฒนาและการผลิตในด้าน

 หุ่นยนต์ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัต ิ: ผลิตภัณฑ์และบริการหุ่นยนต์ที 
ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการผลิต

 ยานยนต์และโดรนไร้คนขับ : ยานยนต์ไร้คนขับ (รวมทั ง Hardware และ Software
สําหรับรถยนต์ขับเคลื อนอัตโนมัต)ิ โดรน และหุ่นยนต์ที ใช้ในทางการทหารและตลาดผู้
บริโภคทั วไป

 หุ่นยนต์ที ไม่ได้ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม : หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ ์(AI)  ที ใช้ใน
เชิงการเกษตร การบริการทางการแพทย์ ผู้บริโภคทั วไป และการบันเทิง สันทนาการ
เป็นต้น

 ปัญญาประดิษฐ ์(AI) : Application เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ซึ งนํานวัตกรรม
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การคาดการณ,์ ระบบการทํางานโดย
อัตโนมัติ และอื นๆ

• บริษัทที มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้น หรือบริษัทที 
แสดงได้ว่าอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้นเป็นธุรกิจหลัก

ขั นที สอง : หลักทรัพย์ที จะผ่านการคัดเลือกมารวมอยู่ในดัชนี

• บริษัทที จะได้รับการพิจารณา จะต้อง

 มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 300 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดของประเทศที พัฒนาแล้ว

 มีปริมาณการซื อขายเฉลี ยรายวันในรอบ 6 เดือนล่าสุดไม่น้อยกว่า 2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือตั งแต่วันเสนอขายหุ้นทั วไปครั งแรก (IPO) ในกรณีของการเสนอขายหุ้น
ครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการออกดัชนีกําหนดไว)้

 ในกรณีที หลักทรัพย์นั น ไม่มีประวัติการซื อขายเป็นเวลา 6 เดือน สําหรับในกรณีของ
การเสนอขายหุ้นครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการดัชนี
กําหนดไว้ จะนําหลักทรัพย์นั นมารวมพิจารณาได้ หลักทรัพย์นั นต้องจดทะเบียนแล้ว
อย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันคัดเลือกหลักทรัพย์ และอย่างน้อย 3 เดือน สําหรับการเสนอ
ขายหุ้นครั งแรกในกรณีอื น

 มีจํานวนหุ้นที ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จํานวนหุ้นที จําหน่ายแล้วทั งหมด

• หลักทรัพย์ที จะยังคงอยู่ในดัชนีอ้างอิงต่อไปได้นั น จะต้องมีมูลค่าตามราคาตลาด
(Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีมูลค่าการซื อขาย
ต่อวันไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั งนี ยังคงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดอื นๆ
ด้วย

• การเสนอขายหุ้นครั งแรก (IPO) ที จะถือว่าเป็น Significant IPO ก็ต่อเมื อบริษัทนั น มี
มูลค่าตามราคาตลาด สูงกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทที เป็นองค์
ประกอบของดัชนี ณ วันที คํานวณเพื อทบทวนองค์ประกอบของดัชนี (Reconstitution
Selection Day)

นํ้าหนักของหลักทรัพย์ซึ งเป็นส่วนประกอบในดัชนี

• องค์ประกอบของดัชนีมีการคํานวณนํ้าหนักตามมูลค่าตามราคาตลาด โดยมีข้อ
กําหนดดังต่อไปนี 

 หลักทรัพย์แต่ละตัวจะมีน้ําหนักอย่างน้อยร้อยละ 0.3 และสูงสุดร้อยละ 8

 หลักทรัพย์แต่ละตัวที มีน้ําหนักเกินร้อยละ 5 เมื อรวมกันแล้วน้ําหนักจะต้องไม่เกินร้อย
ละ 40 ของนํ้าหนักของดัชนี และหลักทรัพย์ที เหลือจะมีน้ําหนักได้ไม่เกินร้อยละ 4.5

การปรับนํ้าหนัก (Rebalancing)

• การปรับนํ้าหนักและอาจมีการคัดหุ้นเข้า/ออก ในส่วนประกอบของดัชนี ซึ งจะทําเป็น
รายปี ในวันทําการซื อขายสุดท้ายของเดือนมิถุนายน

• จะทบทวนดัชนี ทุกครึ งปี เพื อพิจารณาบริษัทที มีการ IPO ใหม่ รวมถึงเพื อพิจารณา
การดําเนินงานขององค์กร (Corporate Action) ที อาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์นั นๆ
ด้วยเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที เก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.68

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและบริการ (12b1) ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอื นๆ 0.00

ค่าใช้จ่ายรวมในการดําเนินงานประจําปีของกองทุน 0.68

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ความเสี ยงที สําคัญของกองทุนหลัก

1. ความเสี ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risk) 
คือความเสี ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน ที เกิดจากการเปลี ยนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี ย และ Investor perception ซึ ง อาจส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ที ลงทุนปรับเพิ มขึ นหรือลดลง

2. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence 
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence อาจมีข้อจํากัดด้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน
หรือบุคลากร บริษัทเหล่านี มักเผชิญกับการแข่งขันที รุนแรงและผลิตภัณฑ์อาจล้าสมัยอย่างรวดเร็ว บริษัทเหล่านี ยังต้องพึ งพา
สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก และอาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียหรือการด้อยค่าของสินค้าเหล่านั น และไม่
สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทเหล่านี จะสามารถปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้จากการใช้เทคโนโลยีในทางที ผิด หรือคู่
แข่งจะไม่พัฒนาเทคโนโลยีที คล้ายคลึงหรือเหนือกว่าเทคโนโลยีของบริษัท บริษัทเหล่านี มักใช้จ่ายเงินลงทุนจํานวนมากใน
การวิจัยและพัฒนา และไม่มีการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที ผลิตโดยบริษัทเหล่านี จะประสบความสําเร็จเสมอไป
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence เป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ งอาจส่งผลเสียอย่างมาก
ต่อบริษัทเหล่านี บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก มีแนวโน้มที จะผันผวน
มากกว่าบริษัทที ไม่พึ งพาเทคโนโลยีมากนัก นอกจากนี วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาจต้องเผชิญกับ
การกฎระเบียบที เข้มงวดเพิ มขึ นในอนาคตซึ งอาจจํากัดการพัฒนาเทคโนโลยี และเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริษัทที 
พัฒนาและ/หรือใช้เทคโนโลยีเหล่านี ในทํานองเดียวกัน การรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคและแหล่งข้อมูลอื นๆ อาจต้องเผชิญ
กับการตรวจสอบที เพิ มขึ น บริษัทในภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
ที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจ
ขัดขวางความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน ลูกค้าและ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทเหล่านี 
อาจกระจุกตัวอยู่ในประเทศ ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเฉพาะ ซึ งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อหนึ งในประเทศ
ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเหล่านี อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัท กองทุนจะมีความเสี ยงทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชียและ
ในทวีปยุโรปมากกว่าภูมิภาคอื น

3. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม
บริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่อาจมีผลการดําเนินงานล้อไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้น ซึ งโดยทั วไปหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่
มีแนวโน้มที จะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหรือแย่กว่าตลาดหุ้นในแต่ละช่วงเวลา และในอดีตที ผ่านมา แต่ละช่วงเวลาอาจ
ครอบคลุมระยะเวลายาวนานหลายปีด้วยเช่นกัน

บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมอาจมีความผันผวนมากกว่าและมีแนวโน้มที จะมีสายผลิตภัณฑ์ที แคบกว่ามี
ทรัพยากรทางการเงินน้อยกว่า ความชํานาญและประสบการณ์ในการจัดการ และมีความได้เปรียบในการแข่งขันน้อยกว่าเมื อ
เปรียบเทียบกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ นอกจากนี บริษัทเหล่านี มักมีความผันผวนของราคามากกว่า ปริมาณการซื อขาย
น้อยกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกว่าบริษัทที มีขนาดใหญ่และเป็นที ยอมรับมากกว่า อย่างไรก็ดี ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเหมือนกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ได้

4. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
บริษัทในภาคอุตสาหกรรมอาจมีความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที มีลักษณะเฉพาะทาง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตอาจเผชิญกับสินค้าล้าสมัยเนื องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที รวดเร็ว กฎระเบียบของรัฐบาล
เหตุการณ์ต่างๆ ที เกิดขึ นในโลก และภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม บริษัทอาจ
ได้รับผลกระทบในทางลบจากความเสียหายต่อสิ งแวดล้อมและการเรียกร้องความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริษัทในภาค
อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที 
ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจขัดขวางความสามารถของบริษัทในการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน

5. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ IT 
บริษัทในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเผชิญการเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวงจรผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี สินค้าล้าสมัยอย่าง
รวดเร็ว ระเบียบราชการ และการแข่งขันที เพิ มขึ นทั งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั งการแข่งขันจากคู่แข่งจากต่างประเทศ
ด้วยต้นทุนการผลิตที ตํ่าลง บริษัทที ต้องพึ งพาเทคโนโลยีมีแนวโน้มที จะผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวมและประเด็นการจดสิทธิ
บัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีผลกระทบต่อบริษัทเหล่านี เช่นกัน นอกจากนี บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีข้อจํากัดด้าน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน หรือบุคลากร

6. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery)
ภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery) เป็นภาคที ใช้เงินทุนสูง เงินทุนหมุนเวียนและการจัดการบริหารกระแสเงินสด
เป็นสิ งสําคัญและมีผลต่อความสําเร็จของบริษัทเพราะการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและการครอบครองกิจการเป็นสิ งสําคัญ
ที จะรักษายอดขายและรายได้ วัฎจักรการลงทุนที ยาวนานเพิ มความท้าทายให้กับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเกี ยวกับการ
ขยายกําลังการผลิต ซึ งอาจจํากัดความสามารถของบริษัทในการเติบโตในช่วงที มีความต้องการเพิ มขึ น และอาจส่งผลให้มี
กําลังการผลิตส่วนเกินในช่วงเวลาที มีความต้องการลดลง ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจนี อาจขึ นอยู่กับวัฏจักรธุรกิจอย่างมาก
และมีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของตลาดค่อนข้างสูง บริษัทที อยู่ในภาคธุรกิจที มีอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยี
อาจเผชิญกับความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน บริษัทที ผลิตสินค้าที มีลักษณะเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์มี
แนวโน้มที จะมีอัตรากําไรขั นต้นที น้อย และต้องรักษาเครือข่ายการจัดจําหน่ายและ Network เพื อรักษายอดขายให้เพียงพอ

7. ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน
เนื องจากทรัพย์สินของกองทุนอาจถูกนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั นโดยปกติแล้ว รายได้ที 
กองทุนได้รับจากการลงทุนเหล่านี จะเป็นสกุลเงินต่างประเทศ การที กองทุนเปิดรับเงินตราต่างประเทศและการเปลี ยนแปลง
มูลค่าของสกุลเงินต่างประเทศเมื อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลงและมูลค่าของเงินตรา
ต่างประเทศบางสกุลอาจมีความผันผวนในระดับสูง นอกจากนี กองทุนอาจมีค่าใช้จ่ายในการแปลงค่าเงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐ
และสกุลเงินต่างประเทศ

8. ความเสี ยงด้านการดูแลรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ
กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงเงินสดกับธนาคารต่างประเทศ, ตัวแทนและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที ได้รับการ
แต่งตั งจากผู้ดูแลของกองทุน การลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี ยงในการดูแลรักษาหลักทรัพย์มากกว่าการลงทุนใน
ตลาดที พัฒนาแล้ว ตลาดของประเทศที ด้อยพัฒนามีแนวโน้มที จะประสบปัญหากับการหักบัญชี, การชําระเงินและการถือหลัก
ทรัพย์โดยธนาคารท้องถิ น ตัวแทน และผู้รับฝากเงิน

9. ความเสี ยงของการลงทุนในต่างประเทศ
อาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชีวภาพ หรือภัยอื น ๆ อาจเกิดขึ นในภูมิภาคที กองทุนลงทุน ซึ งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
หรือการประกอบธุรกิจเฉพาะของบริษัทในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ ง ส่งผลกระทบต่อกองทุนจากการลงทุนในภูมิภาคที ได้รับผลก
ระทบหรือในภูมิภาคที เชื อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคที ได้รับผลกระทบ

10. ความเสี ยงจากการซื อขายในตลาดปิดระหว่างประเทศ
กองทุนอาจเข้าทําการซื อขายในตลาดแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศที อาจปิด ในขณะที ตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าลงทุน
ยังคงเปิดซื อตามปกติ การดําเนินธุรกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื อนระหว่างราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง
ดังกล่าวกับราคาล่าสุดของหลักทรัพย์นั น  (เช่น ราคาของกองทุนจากตลาดต่างประเทศที ปิด) ความคลาดเคลื อนเหล่านี อาจส่ง
ผลให้เกิด Premium หรือ Discount ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที อาจสูงกว่ามูลค่าของ ETF กองอื น

11. ความเสี ยงของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ผลการดําเนินงานของกองทุนขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของแต่ละบริษัทที กองทุนลงทุน การเปลี ยนแปลงเงื อนไขทางการเงิน
ของบริษัทดังกล่าวอาจทําให้มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวปรับลดลงได้

12. ความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ปัจจัยที ก่อให้เกิดความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ได้แก่ การเปลี ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ลักษณะการ
บริโภค ความคาดหวังของนักลงทุน และอื นๆ ซึ งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าการลงทุน โดยทั วไปแล้ว ตลาด
เกิดใหม่จะมีความผันผวนมากกว่าตลาดที พัฒนาแล้ว และอาจมีความผันผวนทางราคาอย่างมาก ตราสารอนุพันธ์ ออปชั น และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  (Warrants) ที อยู่ในกองทุนหลักอาจทําให้กองทุนหลักได้รับผลกระทบอย่างมากจากความผันผวนของ
ตลาด ความเคลื อนไหวในตลาดอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอย่างมาก

13. ความเสี ยงจากการไม่กระจายการลงทุน
กองทุนจัดอยู่ในประเภทการลงทุนที  "ไม่กระจายการลงทุน" ภายใต ้Investment Company Act of 1940 ("1940 Act") ส่ง
ผลให้กองทุนมีความเสี ยงที อาจเผชิญความผันผวนมากกว่ากองทุนที กระจายการลงทุน เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในจํานวน
บริษัทที น้อยกว่าหรืออาจลงทุนในบริษัทผู้ออกรายเดียว ผลที ได้คือกําไรและขาดทุนจากการลงทุนครั งเดียวอาจมีผลกระทบ
ต่อ NAV ของกองทุนมากกว่าและอาจทําให้กองทุนผันผวนมากกว่ากองทุนที ลงทุนกระจายตัวมากกว่า

14. ความเสี ยงด้านปฏิบัติการ
กองทุนมีความเสี ยงด้านปฏิบัติการที เกิดจากปัจจัยหลายประการซึ งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความผิดพลาดของคน ความผิด
พลาดในการประมวลผลและการสื อสาร ความผิดพลาดของผู้ให้บริการของกองทุน คู่สัญญา หรือบุคคลภายนอกอื น ๆ
กระบวนการและเทคโนโลยีเกิดความล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพ หรือความล้มเหลวของระบบ

15. ความเสี ยงของการบริหารแบบเชิงรับ
การลงทุนในกองทุนมีความเสี ยงคล้ายกับการลงทุนในกองทุนที ลงทุนในตราสารทุนที ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ความ
ผันผวนของตลาดที เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย และ
การรับรู้แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนไม่ได้มีการจัดการแบบ “เชิงรุก” ดังนั นผลการดําเนินงาน
ของกองทุนอาจต่ํากว่ากองทุนที มีการเปลี ยนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในรูปแบบเชิงรุก

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์&
อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลง
สกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนิน
การในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Global X Management Company LLC
หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์
อีทีเอฟ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยพลัน

(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วน
สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให ้
ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ งจะส่งผลให้มี net exposure ที เกี ยวข้องกับความเสี ยงต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์
(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับบริษัทจัดการในราคาตามมูลค่าที ตราไว้ โดยผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
จะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยการซื อขาย

หมายเหตุ :
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ สั งขายคืนหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Internet (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual
fund by phone) (ถ้ามี) , บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วย
ลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการ
ซื อขาย

หมายเหตุ : ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ
สั งขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั งผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
จัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) อย่างน้อย 1 ราย

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) ,
บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1  การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขายและเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1
หน่วยของการซื อขาย ได้ที บริษัทจัดการ ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที บริษัทจัดการกําหนด
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการภายหลังเวลาที บริษัทจัดการกําหนด ของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใด ให ้
ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไป

2) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5
วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
โดยบริษัทจะชําระเป็นเงินสดและ/หรือตะกร้าหลักทรัพย์ หรือวิธีการอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนด

ในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจต้องชําระเงินสดเป็นการเพิ มเติม หรือได้รับคืนเงินสด (ส่วน
ต่างเงินสด) ซึ งขึ นอยู่กับส่วนต่างของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของการซื อขาย และมูลค่าของตระกร้าหลักทรัพย ์(PDF)
และราคาซื อขายหน่วยลงทุน (กองทุนหลัก) ของวันทําการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การเพิ มขึ นของส่วนต่างเงินสดจะเพิ มขึ น
เป็นทวีคูณของหน่วยของการซื อขาย (CU)

3) ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั นได้ในระหว่างวันและเวลา
ทําการของบริษัทจัดการ ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

4) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนจะกระทําในวันทําการที ชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องอื นใด ประกาศกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจแก้ไขรายละเอียดโครงการเพื อเปลี ยนแปลงวันทําการลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในกรณีที กฎ
ระเบียบ และ/หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลง เพื อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎระเบียบดังกล่าว
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

5) บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์เพื อขอลดจํานวนหน่วยลงทุนที จะ
รับซื อคืนได้ตามวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
การลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือ
เกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขายคืนได้ เช่น การส่งคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักถูกระงับเป็นการชั วคราวในวันทําการดังกล่าว หรือบริษัทจัดการระงับการใช้สิทธิ
ของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามสัญญาระหว่างบริษัทจัดการ กับ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเข้าสู่ภาวะล้ม
ละลาย เป็นต้น โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน สําหรับผู้ลงทุนทั วไป

1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียด
ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี

ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดัง
กล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10

(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

5. ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไป สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามเงื อนไข ขั นตอนและวิธี
การรับซื อคืนที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด ทั งนี การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับผู้ลงทุนทั วไปนั น จะเป็นไปตามเงื อนไข
และวิธีการที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด

7.4.3 การซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุน
ของกองทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื อเป็นการเพิ มสภาพคล่องในการ
ลงทุนให้กับผู้สนใจลงทุนทั วไป โดยผู้ลงทุนทั วไป และผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถซื อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปที ซื อขายผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 

(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่ง
ทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง

(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น.

บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข วัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราว หรือถาวรได้
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและ
แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุนให้ต่างไปจากเดิมได้ เช่น หากผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการ
ตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจาก
วัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั งนี การเปลี ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งใ
ผู้ลงทุนทราบผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือนํา
ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ  7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (ถ้ามี) , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 

(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 

1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating)

ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot) ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน

วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์

1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด

3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคา
ตลาด ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล

5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 
1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 
1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ
2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บ
ไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้
รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 5 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดที เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการ จึงอาจ
เปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วง
ที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
แต่ละรายการที มีการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลา
ที บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง

(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม

(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ

(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี)

(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี

(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)

(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น

(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติม จํานวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวม

(21) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน เป็นไปตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการส่งมอบหลักทรัพย์สําหรับ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที จ่ายจริง

(23) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง

(24) ค่าผู้ทําหน้าที ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทั วไป ในกรณีที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป ที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการ
ซื อขายหลักทรัพย์ตามที ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และผู้ขายหน่วยลงทุนแต่ละรายอาจเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนครั ง
แรก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราที แตกต่างกัน

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ตามที นายทะเบียนเรียก
เก็บ

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียก
เก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น

2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง

3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ทั งนี ในช่วงก่อนวันที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะคํานวณ
ดังนี 

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ

ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

กองทุนมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศที มีเวลา ช้า กว่าประเทศไทยประมาณ 12 ชั วโมง ซึ งกองทุนนั นมีการประกาศ NAV
ภายในวันที  T+1 จึงทําให้กองทุนของไทยต้องคํานวณ NAV ภายใน T+1 วันทําการ และประกาศ NAV ภายใน T+2 วันทําการ

(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการ
ถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดัง
กล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1
วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัท
จัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2)

(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4     บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 

(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.

16.2.5 มูลค่าหน่วยลงทุนอ้างอิง (iNAV) คือ ราคาปัจจุบันของตะกร้าหลักทรัพย์ ณ ขณะที คํานวณ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุน
ต่อหน่วยของการซื อขายของกองทุนที เป็นส่วนประกอบของหน่วยของการซื อขาย ซึ งผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ณ
ขณะนั น ๆ โดยเบื องต้นบริษัทจัดการจะเป็นผู้คํานวณและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. < 1 สตางค์ หรือ
< 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วย
ไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์ และ
≥ 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/ราคา
หน่วย
เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจาก
วันที คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุนเปิด
โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของ
วันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วนที 
2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อ
หรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึง
การแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

1  ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ ง
มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุน
เปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

 1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ

2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัท
จัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ อาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Robotics & Artificial Intelligence ETF 

1.3. ชื อย่อ :  UBOT 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ :

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) :  

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) :

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็น
ทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื อขาย

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ
ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

 บริษัทจัดการอาจพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื น
ใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั วไป ที ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศที ลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั วโลก ที เกี ยวข้องกับหุ่นยนต์ที ใช้ในอุตสาหกรรม (Robotics) และ
ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence (AI))

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื อเทียบกับดัชนี
อ้างอิง (Tracking Error) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมี
บางขณะที ค่า Tracking Error มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

นอกจากนี บริษัทจัดการกําหนดให้ผู้ดูแลสภาพคล่องพยายามทําหน้าที เพื อให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง
เมื อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมีบางขณะที ค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง เมื อ
เทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)

 กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ปัจจัยอ้างอิง : ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด (passive
management/index tracking)
โดย บลจ. จะพยายามดํารงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ
ดัชนีชี วัด (tracking error : “TE”) :  5.00 % ต่อปี

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื อ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ ง
กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุน

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America)
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนําเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือ ในรูปสกุลเงินอื นใด หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิแก้ไขรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
หรือตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) หรือตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Non
– investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade)
หรือตราสารที ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(listed securities) แล้วแต่กรณี ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
(FX Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจ
พิจารณาป้องกันความเสี ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น และ/หรือ อาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) ได ้ ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

(3) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อื นหรือทรัพย์สินอื น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้

(4) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

(5) ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา
ดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุ
นรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสม

ลักษณะสําคัญของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 
บริษัทจัดการ : 
(Investment Advisor)

Global X Management Company LLC 

วันที จัดตั งกองทุน : 9 ธันวาคม 2559
ประเภทโครงการ : ตราสารทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน :

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC.
ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทั วไปกองทุนจะใช้กลยุทธ ์Replication ซึ งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นส่วน
ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงนั น อย่างไรก็ตาม กองทุน
อาจใช้กลยุทธ์ลงทุนในหลักทรัพย์ตัวอย่างเพื อเป็นตัวแทนที เกี ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง
(Representative Sampling Strategy) เมื อกลยุทธ ์Replication อาจส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น เช่น เมื อมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือมีต้นทุนจํานวน
มากที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื อให้สัดส่วนการลงทุนใกล้เคียงดัชนี
อ้างอิง เช่น ในกรณีที หลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงไม่มีสภาพคล่องชั วคราว ไม่สามารถ
ลงทุนได้หรือสภาพคล่องน้อยลง หรือเป็นผลมาจากข้อจํากัดหรือข้อจํากัดทางกฎหมาย
(เช่น ข้อกําหนดด้านภาษี) ที ใช้กับกองทุนแต่ไม่ใช่ดัชนีอ้างอิง

ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อ
ขาย :

NASDAQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

วันทําการซื อขาย : ทุกวันทําการ
อายุโครงการ : ไม่กําหนด
การจ่ายเงินปันผล :  มีการจ่ายเงินปันผล

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน
และนายทะเบียน : 

Brown Brothers Harriman & Co 

Bloomberg Ticker :  BOTZ US 
Bloomberg Benchmark Ticker
: 

IBOTZNT

Website : 

Index provider :

https://www.globalxetfs.com/funds/botz/ 

INDXX, LLC.

ข้อมูลดัชนีชี วัด : 

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการ
ออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการ
ใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ขั นแรก : กรอบการคัดเลือกหลักทรัพย์

• บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ซึ งรวม
ถึงบริษัทที เกี ยวข้องกับการพัฒนาและการผลิตในด้าน

 หุ่นยนต์ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัต ิ: ผลิตภัณฑ์และบริการหุ่นยนต์ที 
ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการผลิต

 ยานยนต์และโดรนไร้คนขับ : ยานยนต์ไร้คนขับ (รวมทั ง Hardware และ Software
สําหรับรถยนต์ขับเคลื อนอัตโนมัต)ิ โดรน และหุ่นยนต์ที ใช้ในทางการทหารและตลาดผู้
บริโภคทั วไป

 หุ่นยนต์ที ไม่ได้ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม : หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ ์(AI)  ที ใช้ใน
เชิงการเกษตร การบริการทางการแพทย์ ผู้บริโภคทั วไป และการบันเทิง สันทนาการ
เป็นต้น

 ปัญญาประดิษฐ ์(AI) : Application เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ซึ งนํานวัตกรรม
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การคาดการณ,์ ระบบการทํางานโดย
อัตโนมัติ และอื นๆ

• บริษัทที มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้น หรือบริษัทที 
แสดงได้ว่าอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้นเป็นธุรกิจหลัก

ขั นที สอง : หลักทรัพย์ที จะผ่านการคัดเลือกมารวมอยู่ในดัชนี

• บริษัทที จะได้รับการพิจารณา จะต้อง

 มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 300 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดของประเทศที พัฒนาแล้ว

 มีปริมาณการซื อขายเฉลี ยรายวันในรอบ 6 เดือนล่าสุดไม่น้อยกว่า 2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือตั งแต่วันเสนอขายหุ้นทั วไปครั งแรก (IPO) ในกรณีของการเสนอขายหุ้น
ครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการออกดัชนีกําหนดไว)้

 ในกรณีที หลักทรัพย์นั น ไม่มีประวัติการซื อขายเป็นเวลา 6 เดือน สําหรับในกรณีของ
การเสนอขายหุ้นครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการดัชนี
กําหนดไว้ จะนําหลักทรัพย์นั นมารวมพิจารณาได้ หลักทรัพย์นั นต้องจดทะเบียนแล้ว
อย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันคัดเลือกหลักทรัพย์ และอย่างน้อย 3 เดือน สําหรับการเสนอ
ขายหุ้นครั งแรกในกรณีอื น

 มีจํานวนหุ้นที ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จํานวนหุ้นที จําหน่ายแล้วทั งหมด

• หลักทรัพย์ที จะยังคงอยู่ในดัชนีอ้างอิงต่อไปได้นั น จะต้องมีมูลค่าตามราคาตลาด
(Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีมูลค่าการซื อขาย
ต่อวันไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั งนี ยังคงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดอื นๆ
ด้วย

• การเสนอขายหุ้นครั งแรก (IPO) ที จะถือว่าเป็น Significant IPO ก็ต่อเมื อบริษัทนั น มี
มูลค่าตามราคาตลาด สูงกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทที เป็นองค์
ประกอบของดัชนี ณ วันที คํานวณเพื อทบทวนองค์ประกอบของดัชนี (Reconstitution
Selection Day)

นํ้าหนักของหลักทรัพย์ซึ งเป็นส่วนประกอบในดัชนี

• องค์ประกอบของดัชนีมีการคํานวณนํ้าหนักตามมูลค่าตามราคาตลาด โดยมีข้อ
กําหนดดังต่อไปนี 

 หลักทรัพย์แต่ละตัวจะมีน้ําหนักอย่างน้อยร้อยละ 0.3 และสูงสุดร้อยละ 8

 หลักทรัพย์แต่ละตัวที มีน้ําหนักเกินร้อยละ 5 เมื อรวมกันแล้วน้ําหนักจะต้องไม่เกินร้อย
ละ 40 ของนํ้าหนักของดัชนี และหลักทรัพย์ที เหลือจะมีน้ําหนักได้ไม่เกินร้อยละ 4.5

การปรับนํ้าหนัก (Rebalancing)

• การปรับนํ้าหนักและอาจมีการคัดหุ้นเข้า/ออก ในส่วนประกอบของดัชนี ซึ งจะทําเป็น
รายปี ในวันทําการซื อขายสุดท้ายของเดือนมิถุนายน

• จะทบทวนดัชนี ทุกครึ งปี เพื อพิจารณาบริษัทที มีการ IPO ใหม่ รวมถึงเพื อพิจารณา
การดําเนินงานขององค์กร (Corporate Action) ที อาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์นั นๆ
ด้วยเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที เก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.68

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและบริการ (12b1) ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอื นๆ 0.00

ค่าใช้จ่ายรวมในการดําเนินงานประจําปีของกองทุน 0.68

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ความเสี ยงที สําคัญของกองทุนหลัก

1. ความเสี ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risk) 
คือความเสี ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน ที เกิดจากการเปลี ยนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี ย และ Investor perception ซึ ง อาจส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ที ลงทุนปรับเพิ มขึ นหรือลดลง

2. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence 
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence อาจมีข้อจํากัดด้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน
หรือบุคลากร บริษัทเหล่านี มักเผชิญกับการแข่งขันที รุนแรงและผลิตภัณฑ์อาจล้าสมัยอย่างรวดเร็ว บริษัทเหล่านี ยังต้องพึ งพา
สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก และอาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียหรือการด้อยค่าของสินค้าเหล่านั น และไม่
สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทเหล่านี จะสามารถปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้จากการใช้เทคโนโลยีในทางที ผิด หรือคู่
แข่งจะไม่พัฒนาเทคโนโลยีที คล้ายคลึงหรือเหนือกว่าเทคโนโลยีของบริษัท บริษัทเหล่านี มักใช้จ่ายเงินลงทุนจํานวนมากใน
การวิจัยและพัฒนา และไม่มีการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที ผลิตโดยบริษัทเหล่านี จะประสบความสําเร็จเสมอไป
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence เป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ งอาจส่งผลเสียอย่างมาก
ต่อบริษัทเหล่านี บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก มีแนวโน้มที จะผันผวน
มากกว่าบริษัทที ไม่พึ งพาเทคโนโลยีมากนัก นอกจากนี วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาจต้องเผชิญกับ
การกฎระเบียบที เข้มงวดเพิ มขึ นในอนาคตซึ งอาจจํากัดการพัฒนาเทคโนโลยี และเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริษัทที 
พัฒนาและ/หรือใช้เทคโนโลยีเหล่านี ในทํานองเดียวกัน การรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคและแหล่งข้อมูลอื นๆ อาจต้องเผชิญ
กับการตรวจสอบที เพิ มขึ น บริษัทในภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
ที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจ
ขัดขวางความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน ลูกค้าและ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทเหล่านี 
อาจกระจุกตัวอยู่ในประเทศ ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเฉพาะ ซึ งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อหนึ งในประเทศ
ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเหล่านี อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัท กองทุนจะมีความเสี ยงทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชียและ
ในทวีปยุโรปมากกว่าภูมิภาคอื น

3. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม
บริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่อาจมีผลการดําเนินงานล้อไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้น ซึ งโดยทั วไปหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่
มีแนวโน้มที จะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหรือแย่กว่าตลาดหุ้นในแต่ละช่วงเวลา และในอดีตที ผ่านมา แต่ละช่วงเวลาอาจ
ครอบคลุมระยะเวลายาวนานหลายปีด้วยเช่นกัน

บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมอาจมีความผันผวนมากกว่าและมีแนวโน้มที จะมีสายผลิตภัณฑ์ที แคบกว่ามี
ทรัพยากรทางการเงินน้อยกว่า ความชํานาญและประสบการณ์ในการจัดการ และมีความได้เปรียบในการแข่งขันน้อยกว่าเมื อ
เปรียบเทียบกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ นอกจากนี บริษัทเหล่านี มักมีความผันผวนของราคามากกว่า ปริมาณการซื อขาย
น้อยกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกว่าบริษัทที มีขนาดใหญ่และเป็นที ยอมรับมากกว่า อย่างไรก็ดี ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเหมือนกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ได้

4. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
บริษัทในภาคอุตสาหกรรมอาจมีความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที มีลักษณะเฉพาะทาง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตอาจเผชิญกับสินค้าล้าสมัยเนื องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที รวดเร็ว กฎระเบียบของรัฐบาล
เหตุการณ์ต่างๆ ที เกิดขึ นในโลก และภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม บริษัทอาจ
ได้รับผลกระทบในทางลบจากความเสียหายต่อสิ งแวดล้อมและการเรียกร้องความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริษัทในภาค
อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที 
ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจขัดขวางความสามารถของบริษัทในการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน

5. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ IT 
บริษัทในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเผชิญการเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวงจรผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี สินค้าล้าสมัยอย่าง
รวดเร็ว ระเบียบราชการ และการแข่งขันที เพิ มขึ นทั งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั งการแข่งขันจากคู่แข่งจากต่างประเทศ
ด้วยต้นทุนการผลิตที ตํ่าลง บริษัทที ต้องพึ งพาเทคโนโลยีมีแนวโน้มที จะผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวมและประเด็นการจดสิทธิ
บัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีผลกระทบต่อบริษัทเหล่านี เช่นกัน นอกจากนี บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีข้อจํากัดด้าน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน หรือบุคลากร

6. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery)
ภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery) เป็นภาคที ใช้เงินทุนสูง เงินทุนหมุนเวียนและการจัดการบริหารกระแสเงินสด
เป็นสิ งสําคัญและมีผลต่อความสําเร็จของบริษัทเพราะการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและการครอบครองกิจการเป็นสิ งสําคัญ
ที จะรักษายอดขายและรายได้ วัฎจักรการลงทุนที ยาวนานเพิ มความท้าทายให้กับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเกี ยวกับการ
ขยายกําลังการผลิต ซึ งอาจจํากัดความสามารถของบริษัทในการเติบโตในช่วงที มีความต้องการเพิ มขึ น และอาจส่งผลให้มี
กําลังการผลิตส่วนเกินในช่วงเวลาที มีความต้องการลดลง ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจนี อาจขึ นอยู่กับวัฏจักรธุรกิจอย่างมาก
และมีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของตลาดค่อนข้างสูง บริษัทที อยู่ในภาคธุรกิจที มีอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยี
อาจเผชิญกับความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน บริษัทที ผลิตสินค้าที มีลักษณะเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์มี
แนวโน้มที จะมีอัตรากําไรขั นต้นที น้อย และต้องรักษาเครือข่ายการจัดจําหน่ายและ Network เพื อรักษายอดขายให้เพียงพอ

7. ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน
เนื องจากทรัพย์สินของกองทุนอาจถูกนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั นโดยปกติแล้ว รายได้ที 
กองทุนได้รับจากการลงทุนเหล่านี จะเป็นสกุลเงินต่างประเทศ การที กองทุนเปิดรับเงินตราต่างประเทศและการเปลี ยนแปลง
มูลค่าของสกุลเงินต่างประเทศเมื อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลงและมูลค่าของเงินตรา
ต่างประเทศบางสกุลอาจมีความผันผวนในระดับสูง นอกจากนี กองทุนอาจมีค่าใช้จ่ายในการแปลงค่าเงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐ
และสกุลเงินต่างประเทศ

8. ความเสี ยงด้านการดูแลรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ
กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงเงินสดกับธนาคารต่างประเทศ, ตัวแทนและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที ได้รับการ
แต่งตั งจากผู้ดูแลของกองทุน การลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี ยงในการดูแลรักษาหลักทรัพย์มากกว่าการลงทุนใน
ตลาดที พัฒนาแล้ว ตลาดของประเทศที ด้อยพัฒนามีแนวโน้มที จะประสบปัญหากับการหักบัญชี, การชําระเงินและการถือหลัก
ทรัพย์โดยธนาคารท้องถิ น ตัวแทน และผู้รับฝากเงิน

9. ความเสี ยงของการลงทุนในต่างประเทศ
อาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชีวภาพ หรือภัยอื น ๆ อาจเกิดขึ นในภูมิภาคที กองทุนลงทุน ซึ งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
หรือการประกอบธุรกิจเฉพาะของบริษัทในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ ง ส่งผลกระทบต่อกองทุนจากการลงทุนในภูมิภาคที ได้รับผลก
ระทบหรือในภูมิภาคที เชื อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคที ได้รับผลกระทบ

10. ความเสี ยงจากการซื อขายในตลาดปิดระหว่างประเทศ
กองทุนอาจเข้าทําการซื อขายในตลาดแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศที อาจปิด ในขณะที ตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าลงทุน
ยังคงเปิดซื อตามปกติ การดําเนินธุรกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื อนระหว่างราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง
ดังกล่าวกับราคาล่าสุดของหลักทรัพย์นั น  (เช่น ราคาของกองทุนจากตลาดต่างประเทศที ปิด) ความคลาดเคลื อนเหล่านี อาจส่ง
ผลให้เกิด Premium หรือ Discount ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที อาจสูงกว่ามูลค่าของ ETF กองอื น

11. ความเสี ยงของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ผลการดําเนินงานของกองทุนขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของแต่ละบริษัทที กองทุนลงทุน การเปลี ยนแปลงเงื อนไขทางการเงิน
ของบริษัทดังกล่าวอาจทําให้มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวปรับลดลงได้

12. ความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ปัจจัยที ก่อให้เกิดความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ได้แก่ การเปลี ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ลักษณะการ
บริโภค ความคาดหวังของนักลงทุน และอื นๆ ซึ งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าการลงทุน โดยทั วไปแล้ว ตลาด
เกิดใหม่จะมีความผันผวนมากกว่าตลาดที พัฒนาแล้ว และอาจมีความผันผวนทางราคาอย่างมาก ตราสารอนุพันธ์ ออปชั น และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  (Warrants) ที อยู่ในกองทุนหลักอาจทําให้กองทุนหลักได้รับผลกระทบอย่างมากจากความผันผวนของ
ตลาด ความเคลื อนไหวในตลาดอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอย่างมาก

13. ความเสี ยงจากการไม่กระจายการลงทุน
กองทุนจัดอยู่ในประเภทการลงทุนที  "ไม่กระจายการลงทุน" ภายใต ้Investment Company Act of 1940 ("1940 Act") ส่ง
ผลให้กองทุนมีความเสี ยงที อาจเผชิญความผันผวนมากกว่ากองทุนที กระจายการลงทุน เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในจํานวน
บริษัทที น้อยกว่าหรืออาจลงทุนในบริษัทผู้ออกรายเดียว ผลที ได้คือกําไรและขาดทุนจากการลงทุนครั งเดียวอาจมีผลกระทบ
ต่อ NAV ของกองทุนมากกว่าและอาจทําให้กองทุนผันผวนมากกว่ากองทุนที ลงทุนกระจายตัวมากกว่า

14. ความเสี ยงด้านปฏิบัติการ
กองทุนมีความเสี ยงด้านปฏิบัติการที เกิดจากปัจจัยหลายประการซึ งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความผิดพลาดของคน ความผิด
พลาดในการประมวลผลและการสื อสาร ความผิดพลาดของผู้ให้บริการของกองทุน คู่สัญญา หรือบุคคลภายนอกอื น ๆ
กระบวนการและเทคโนโลยีเกิดความล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพ หรือความล้มเหลวของระบบ

15. ความเสี ยงของการบริหารแบบเชิงรับ
การลงทุนในกองทุนมีความเสี ยงคล้ายกับการลงทุนในกองทุนที ลงทุนในตราสารทุนที ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ความ
ผันผวนของตลาดที เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย และ
การรับรู้แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนไม่ได้มีการจัดการแบบ “เชิงรุก” ดังนั นผลการดําเนินงาน
ของกองทุนอาจต่ํากว่ากองทุนที มีการเปลี ยนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในรูปแบบเชิงรุก

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์&
อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลง
สกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนิน
การในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Global X Management Company LLC
หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์
อีทีเอฟ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยพลัน

(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วน
สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให ้
ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ งจะส่งผลให้มี net exposure ที เกี ยวข้องกับความเสี ยงต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์
(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับบริษัทจัดการในราคาตามมูลค่าที ตราไว้ โดยผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
จะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยการซื อขาย

หมายเหตุ :
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ สั งขายคืนหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Internet (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual
fund by phone) (ถ้ามี) , บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วย
ลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการ
ซื อขาย

หมายเหตุ : ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ
สั งขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั งผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
จัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) อย่างน้อย 1 ราย

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) ,
บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1  การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขายและเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1
หน่วยของการซื อขาย ได้ที บริษัทจัดการ ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที บริษัทจัดการกําหนด
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการภายหลังเวลาที บริษัทจัดการกําหนด ของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใด ให ้
ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไป

2) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5
วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
โดยบริษัทจะชําระเป็นเงินสดและ/หรือตะกร้าหลักทรัพย์ หรือวิธีการอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนด

ในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจต้องชําระเงินสดเป็นการเพิ มเติม หรือได้รับคืนเงินสด (ส่วน
ต่างเงินสด) ซึ งขึ นอยู่กับส่วนต่างของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของการซื อขาย และมูลค่าของตระกร้าหลักทรัพย ์(PDF)
และราคาซื อขายหน่วยลงทุน (กองทุนหลัก) ของวันทําการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การเพิ มขึ นของส่วนต่างเงินสดจะเพิ มขึ น
เป็นทวีคูณของหน่วยของการซื อขาย (CU)

3) ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั นได้ในระหว่างวันและเวลา
ทําการของบริษัทจัดการ ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

4) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนจะกระทําในวันทําการที ชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องอื นใด ประกาศกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจแก้ไขรายละเอียดโครงการเพื อเปลี ยนแปลงวันทําการลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในกรณีที กฎ
ระเบียบ และ/หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลง เพื อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎระเบียบดังกล่าว
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

5) บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์เพื อขอลดจํานวนหน่วยลงทุนที จะ
รับซื อคืนได้ตามวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
การลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือ
เกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขายคืนได้ เช่น การส่งคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักถูกระงับเป็นการชั วคราวในวันทําการดังกล่าว หรือบริษัทจัดการระงับการใช้สิทธิ
ของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามสัญญาระหว่างบริษัทจัดการ กับ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเข้าสู่ภาวะล้ม
ละลาย เป็นต้น โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน สําหรับผู้ลงทุนทั วไป

1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียด
ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี

ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดัง
กล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10

(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

5. ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไป สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามเงื อนไข ขั นตอนและวิธี
การรับซื อคืนที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด ทั งนี การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับผู้ลงทุนทั วไปนั น จะเป็นไปตามเงื อนไข
และวิธีการที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด

7.4.3 การซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุน
ของกองทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื อเป็นการเพิ มสภาพคล่องในการ
ลงทุนให้กับผู้สนใจลงทุนทั วไป โดยผู้ลงทุนทั วไป และผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถซื อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปที ซื อขายผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 

(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่ง
ทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง

(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น.

บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข วัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราว หรือถาวรได้
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและ
แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุนให้ต่างไปจากเดิมได้ เช่น หากผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการ
ตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจาก
วัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั งนี การเปลี ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งใ
ผู้ลงทุนทราบผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือนํา
ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ  7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (ถ้ามี) , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 

(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 

1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating)

ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot) ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน

วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์

1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด

3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคา
ตลาด ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล

5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 
1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 
1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ
2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บ
ไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้
รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 5 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดที เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการ จึงอาจ
เปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วง
ที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
แต่ละรายการที มีการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลา
ที บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง

(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม

(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ

(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี)

(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี

(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)

(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น

(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติม จํานวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวม

(21) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน เป็นไปตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการส่งมอบหลักทรัพย์สําหรับ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที จ่ายจริง

(23) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง

(24) ค่าผู้ทําหน้าที ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทั วไป ในกรณีที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป ที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการ
ซื อขายหลักทรัพย์ตามที ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และผู้ขายหน่วยลงทุนแต่ละรายอาจเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนครั ง
แรก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราที แตกต่างกัน

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ตามที นายทะเบียนเรียก
เก็บ

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียก
เก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น

2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง

3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ทั งนี ในช่วงก่อนวันที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะคํานวณ
ดังนี 

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ

ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

กองทุนมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศที มีเวลา ช้า กว่าประเทศไทยประมาณ 12 ชั วโมง ซึ งกองทุนนั นมีการประกาศ NAV
ภายในวันที  T+1 จึงทําให้กองทุนของไทยต้องคํานวณ NAV ภายใน T+1 วันทําการ และประกาศ NAV ภายใน T+2 วันทําการ

(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการ
ถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดัง
กล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1
วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัท
จัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2)

(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4     บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 

(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.

16.2.5 มูลค่าหน่วยลงทุนอ้างอิง (iNAV) คือ ราคาปัจจุบันของตะกร้าหลักทรัพย์ ณ ขณะที คํานวณ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุน
ต่อหน่วยของการซื อขายของกองทุนที เป็นส่วนประกอบของหน่วยของการซื อขาย ซึ งผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ณ
ขณะนั น ๆ โดยเบื องต้นบริษัทจัดการจะเป็นผู้คํานวณและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. < 1 สตางค์ หรือ
< 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วย
ไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์ และ
≥ 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/ราคา
หน่วย
เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจาก
วันที คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุนเปิด
โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของ
วันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วนที 
2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อ
หรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึง
การแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

1  ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ ง
มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุน
เปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

 1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ

2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัท
จัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ อาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Robotics & Artificial Intelligence ETF 

1.3. ชื อย่อ :  UBOT 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ :

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) :  

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) :

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็น
ทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื อขาย

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ
ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

 บริษัทจัดการอาจพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื น
ใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั วไป ที ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศที ลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั วโลก ที เกี ยวข้องกับหุ่นยนต์ที ใช้ในอุตสาหกรรม (Robotics) และ
ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence (AI))

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื อเทียบกับดัชนี
อ้างอิง (Tracking Error) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมี
บางขณะที ค่า Tracking Error มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

นอกจากนี บริษัทจัดการกําหนดให้ผู้ดูแลสภาพคล่องพยายามทําหน้าที เพื อให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง
เมื อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมีบางขณะที ค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง เมื อ
เทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)

 กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ปัจจัยอ้างอิง : ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด (passive
management/index tracking)
โดย บลจ. จะพยายามดํารงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ
ดัชนีชี วัด (tracking error : “TE”) :  5.00 % ต่อปี

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื อ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ ง
กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุน

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America)
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนําเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือ ในรูปสกุลเงินอื นใด หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิแก้ไขรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
หรือตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) หรือตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Non
– investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade)
หรือตราสารที ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(listed securities) แล้วแต่กรณี ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
(FX Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจ
พิจารณาป้องกันความเสี ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น และ/หรือ อาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) ได ้ ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

(3) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อื นหรือทรัพย์สินอื น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้

(4) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

(5) ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา
ดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุ
นรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสม

ลักษณะสําคัญของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 
บริษัทจัดการ : 
(Investment Advisor)

Global X Management Company LLC 

วันที จัดตั งกองทุน : 9 ธันวาคม 2559
ประเภทโครงการ : ตราสารทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน :

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC.
ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทั วไปกองทุนจะใช้กลยุทธ ์Replication ซึ งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นส่วน
ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงนั น อย่างไรก็ตาม กองทุน
อาจใช้กลยุทธ์ลงทุนในหลักทรัพย์ตัวอย่างเพื อเป็นตัวแทนที เกี ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง
(Representative Sampling Strategy) เมื อกลยุทธ ์Replication อาจส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น เช่น เมื อมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือมีต้นทุนจํานวน
มากที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื อให้สัดส่วนการลงทุนใกล้เคียงดัชนี
อ้างอิง เช่น ในกรณีที หลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงไม่มีสภาพคล่องชั วคราว ไม่สามารถ
ลงทุนได้หรือสภาพคล่องน้อยลง หรือเป็นผลมาจากข้อจํากัดหรือข้อจํากัดทางกฎหมาย
(เช่น ข้อกําหนดด้านภาษี) ที ใช้กับกองทุนแต่ไม่ใช่ดัชนีอ้างอิง

ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อ
ขาย :

NASDAQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

วันทําการซื อขาย : ทุกวันทําการ
อายุโครงการ : ไม่กําหนด
การจ่ายเงินปันผล :  มีการจ่ายเงินปันผล

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน
และนายทะเบียน : 

Brown Brothers Harriman & Co 

Bloomberg Ticker :  BOTZ US 
Bloomberg Benchmark Ticker
: 

IBOTZNT

Website : 

Index provider :

https://www.globalxetfs.com/funds/botz/ 

INDXX, LLC.

ข้อมูลดัชนีชี วัด : 

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการ
ออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการ
ใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ขั นแรก : กรอบการคัดเลือกหลักทรัพย์

• บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ซึ งรวม
ถึงบริษัทที เกี ยวข้องกับการพัฒนาและการผลิตในด้าน

 หุ่นยนต์ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัต ิ: ผลิตภัณฑ์และบริการหุ่นยนต์ที 
ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการผลิต

 ยานยนต์และโดรนไร้คนขับ : ยานยนต์ไร้คนขับ (รวมทั ง Hardware และ Software
สําหรับรถยนต์ขับเคลื อนอัตโนมัต)ิ โดรน และหุ่นยนต์ที ใช้ในทางการทหารและตลาดผู้
บริโภคทั วไป

 หุ่นยนต์ที ไม่ได้ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม : หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ ์(AI)  ที ใช้ใน
เชิงการเกษตร การบริการทางการแพทย์ ผู้บริโภคทั วไป และการบันเทิง สันทนาการ
เป็นต้น

 ปัญญาประดิษฐ ์(AI) : Application เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ซึ งนํานวัตกรรม
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การคาดการณ,์ ระบบการทํางานโดย
อัตโนมัติ และอื นๆ

• บริษัทที มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้น หรือบริษัทที 
แสดงได้ว่าอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้นเป็นธุรกิจหลัก

ขั นที สอง : หลักทรัพย์ที จะผ่านการคัดเลือกมารวมอยู่ในดัชนี

• บริษัทที จะได้รับการพิจารณา จะต้อง

 มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 300 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดของประเทศที พัฒนาแล้ว

 มีปริมาณการซื อขายเฉลี ยรายวันในรอบ 6 เดือนล่าสุดไม่น้อยกว่า 2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือตั งแต่วันเสนอขายหุ้นทั วไปครั งแรก (IPO) ในกรณีของการเสนอขายหุ้น
ครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการออกดัชนีกําหนดไว)้

 ในกรณีที หลักทรัพย์นั น ไม่มีประวัติการซื อขายเป็นเวลา 6 เดือน สําหรับในกรณีของ
การเสนอขายหุ้นครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการดัชนี
กําหนดไว้ จะนําหลักทรัพย์นั นมารวมพิจารณาได้ หลักทรัพย์นั นต้องจดทะเบียนแล้ว
อย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันคัดเลือกหลักทรัพย์ และอย่างน้อย 3 เดือน สําหรับการเสนอ
ขายหุ้นครั งแรกในกรณีอื น

 มีจํานวนหุ้นที ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จํานวนหุ้นที จําหน่ายแล้วทั งหมด

• หลักทรัพย์ที จะยังคงอยู่ในดัชนีอ้างอิงต่อไปได้นั น จะต้องมีมูลค่าตามราคาตลาด
(Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีมูลค่าการซื อขาย
ต่อวันไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั งนี ยังคงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดอื นๆ
ด้วย

• การเสนอขายหุ้นครั งแรก (IPO) ที จะถือว่าเป็น Significant IPO ก็ต่อเมื อบริษัทนั น มี
มูลค่าตามราคาตลาด สูงกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทที เป็นองค์
ประกอบของดัชนี ณ วันที คํานวณเพื อทบทวนองค์ประกอบของดัชนี (Reconstitution
Selection Day)

นํ้าหนักของหลักทรัพย์ซึ งเป็นส่วนประกอบในดัชนี

• องค์ประกอบของดัชนีมีการคํานวณนํ้าหนักตามมูลค่าตามราคาตลาด โดยมีข้อ
กําหนดดังต่อไปนี 

 หลักทรัพย์แต่ละตัวจะมีน้ําหนักอย่างน้อยร้อยละ 0.3 และสูงสุดร้อยละ 8

 หลักทรัพย์แต่ละตัวที มีน้ําหนักเกินร้อยละ 5 เมื อรวมกันแล้วน้ําหนักจะต้องไม่เกินร้อย
ละ 40 ของนํ้าหนักของดัชนี และหลักทรัพย์ที เหลือจะมีน้ําหนักได้ไม่เกินร้อยละ 4.5

การปรับนํ้าหนัก (Rebalancing)

• การปรับนํ้าหนักและอาจมีการคัดหุ้นเข้า/ออก ในส่วนประกอบของดัชนี ซึ งจะทําเป็น
รายปี ในวันทําการซื อขายสุดท้ายของเดือนมิถุนายน

• จะทบทวนดัชนี ทุกครึ งปี เพื อพิจารณาบริษัทที มีการ IPO ใหม่ รวมถึงเพื อพิจารณา
การดําเนินงานขององค์กร (Corporate Action) ที อาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์นั นๆ
ด้วยเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที เก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.68

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและบริการ (12b1) ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอื นๆ 0.00

ค่าใช้จ่ายรวมในการดําเนินงานประจําปีของกองทุน 0.68

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ความเสี ยงที สําคัญของกองทุนหลัก

1. ความเสี ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risk) 
คือความเสี ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน ที เกิดจากการเปลี ยนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี ย และ Investor perception ซึ ง อาจส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ที ลงทุนปรับเพิ มขึ นหรือลดลง

2. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence 
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence อาจมีข้อจํากัดด้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน
หรือบุคลากร บริษัทเหล่านี มักเผชิญกับการแข่งขันที รุนแรงและผลิตภัณฑ์อาจล้าสมัยอย่างรวดเร็ว บริษัทเหล่านี ยังต้องพึ งพา
สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก และอาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียหรือการด้อยค่าของสินค้าเหล่านั น และไม่
สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทเหล่านี จะสามารถปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้จากการใช้เทคโนโลยีในทางที ผิด หรือคู่
แข่งจะไม่พัฒนาเทคโนโลยีที คล้ายคลึงหรือเหนือกว่าเทคโนโลยีของบริษัท บริษัทเหล่านี มักใช้จ่ายเงินลงทุนจํานวนมากใน
การวิจัยและพัฒนา และไม่มีการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที ผลิตโดยบริษัทเหล่านี จะประสบความสําเร็จเสมอไป
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence เป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ งอาจส่งผลเสียอย่างมาก
ต่อบริษัทเหล่านี บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก มีแนวโน้มที จะผันผวน
มากกว่าบริษัทที ไม่พึ งพาเทคโนโลยีมากนัก นอกจากนี วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาจต้องเผชิญกับ
การกฎระเบียบที เข้มงวดเพิ มขึ นในอนาคตซึ งอาจจํากัดการพัฒนาเทคโนโลยี และเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริษัทที 
พัฒนาและ/หรือใช้เทคโนโลยีเหล่านี ในทํานองเดียวกัน การรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคและแหล่งข้อมูลอื นๆ อาจต้องเผชิญ
กับการตรวจสอบที เพิ มขึ น บริษัทในภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
ที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจ
ขัดขวางความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน ลูกค้าและ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทเหล่านี 
อาจกระจุกตัวอยู่ในประเทศ ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเฉพาะ ซึ งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อหนึ งในประเทศ
ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเหล่านี อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัท กองทุนจะมีความเสี ยงทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชียและ
ในทวีปยุโรปมากกว่าภูมิภาคอื น

3. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม
บริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่อาจมีผลการดําเนินงานล้อไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้น ซึ งโดยทั วไปหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่
มีแนวโน้มที จะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหรือแย่กว่าตลาดหุ้นในแต่ละช่วงเวลา และในอดีตที ผ่านมา แต่ละช่วงเวลาอาจ
ครอบคลุมระยะเวลายาวนานหลายปีด้วยเช่นกัน

บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมอาจมีความผันผวนมากกว่าและมีแนวโน้มที จะมีสายผลิตภัณฑ์ที แคบกว่ามี
ทรัพยากรทางการเงินน้อยกว่า ความชํานาญและประสบการณ์ในการจัดการ และมีความได้เปรียบในการแข่งขันน้อยกว่าเมื อ
เปรียบเทียบกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ นอกจากนี บริษัทเหล่านี มักมีความผันผวนของราคามากกว่า ปริมาณการซื อขาย
น้อยกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกว่าบริษัทที มีขนาดใหญ่และเป็นที ยอมรับมากกว่า อย่างไรก็ดี ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเหมือนกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ได้

4. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
บริษัทในภาคอุตสาหกรรมอาจมีความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที มีลักษณะเฉพาะทาง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตอาจเผชิญกับสินค้าล้าสมัยเนื องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที รวดเร็ว กฎระเบียบของรัฐบาล
เหตุการณ์ต่างๆ ที เกิดขึ นในโลก และภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม บริษัทอาจ
ได้รับผลกระทบในทางลบจากความเสียหายต่อสิ งแวดล้อมและการเรียกร้องความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริษัทในภาค
อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที 
ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจขัดขวางความสามารถของบริษัทในการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน

5. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ IT 
บริษัทในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเผชิญการเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวงจรผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี สินค้าล้าสมัยอย่าง
รวดเร็ว ระเบียบราชการ และการแข่งขันที เพิ มขึ นทั งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั งการแข่งขันจากคู่แข่งจากต่างประเทศ
ด้วยต้นทุนการผลิตที ตํ่าลง บริษัทที ต้องพึ งพาเทคโนโลยีมีแนวโน้มที จะผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวมและประเด็นการจดสิทธิ
บัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีผลกระทบต่อบริษัทเหล่านี เช่นกัน นอกจากนี บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีข้อจํากัดด้าน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน หรือบุคลากร

6. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery)
ภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery) เป็นภาคที ใช้เงินทุนสูง เงินทุนหมุนเวียนและการจัดการบริหารกระแสเงินสด
เป็นสิ งสําคัญและมีผลต่อความสําเร็จของบริษัทเพราะการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและการครอบครองกิจการเป็นสิ งสําคัญ
ที จะรักษายอดขายและรายได้ วัฎจักรการลงทุนที ยาวนานเพิ มความท้าทายให้กับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเกี ยวกับการ
ขยายกําลังการผลิต ซึ งอาจจํากัดความสามารถของบริษัทในการเติบโตในช่วงที มีความต้องการเพิ มขึ น และอาจส่งผลให้มี
กําลังการผลิตส่วนเกินในช่วงเวลาที มีความต้องการลดลง ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจนี อาจขึ นอยู่กับวัฏจักรธุรกิจอย่างมาก
และมีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของตลาดค่อนข้างสูง บริษัทที อยู่ในภาคธุรกิจที มีอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยี
อาจเผชิญกับความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน บริษัทที ผลิตสินค้าที มีลักษณะเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์มี
แนวโน้มที จะมีอัตรากําไรขั นต้นที น้อย และต้องรักษาเครือข่ายการจัดจําหน่ายและ Network เพื อรักษายอดขายให้เพียงพอ

7. ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน
เนื องจากทรัพย์สินของกองทุนอาจถูกนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั นโดยปกติแล้ว รายได้ที 
กองทุนได้รับจากการลงทุนเหล่านี จะเป็นสกุลเงินต่างประเทศ การที กองทุนเปิดรับเงินตราต่างประเทศและการเปลี ยนแปลง
มูลค่าของสกุลเงินต่างประเทศเมื อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลงและมูลค่าของเงินตรา
ต่างประเทศบางสกุลอาจมีความผันผวนในระดับสูง นอกจากนี กองทุนอาจมีค่าใช้จ่ายในการแปลงค่าเงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐ
และสกุลเงินต่างประเทศ

8. ความเสี ยงด้านการดูแลรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ
กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงเงินสดกับธนาคารต่างประเทศ, ตัวแทนและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที ได้รับการ
แต่งตั งจากผู้ดูแลของกองทุน การลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี ยงในการดูแลรักษาหลักทรัพย์มากกว่าการลงทุนใน
ตลาดที พัฒนาแล้ว ตลาดของประเทศที ด้อยพัฒนามีแนวโน้มที จะประสบปัญหากับการหักบัญชี, การชําระเงินและการถือหลัก
ทรัพย์โดยธนาคารท้องถิ น ตัวแทน และผู้รับฝากเงิน

9. ความเสี ยงของการลงทุนในต่างประเทศ
อาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชีวภาพ หรือภัยอื น ๆ อาจเกิดขึ นในภูมิภาคที กองทุนลงทุน ซึ งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
หรือการประกอบธุรกิจเฉพาะของบริษัทในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ ง ส่งผลกระทบต่อกองทุนจากการลงทุนในภูมิภาคที ได้รับผลก
ระทบหรือในภูมิภาคที เชื อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคที ได้รับผลกระทบ

10. ความเสี ยงจากการซื อขายในตลาดปิดระหว่างประเทศ
กองทุนอาจเข้าทําการซื อขายในตลาดแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศที อาจปิด ในขณะที ตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าลงทุน
ยังคงเปิดซื อตามปกติ การดําเนินธุรกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื อนระหว่างราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง
ดังกล่าวกับราคาล่าสุดของหลักทรัพย์นั น  (เช่น ราคาของกองทุนจากตลาดต่างประเทศที ปิด) ความคลาดเคลื อนเหล่านี อาจส่ง
ผลให้เกิด Premium หรือ Discount ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที อาจสูงกว่ามูลค่าของ ETF กองอื น

11. ความเสี ยงของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ผลการดําเนินงานของกองทุนขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของแต่ละบริษัทที กองทุนลงทุน การเปลี ยนแปลงเงื อนไขทางการเงิน
ของบริษัทดังกล่าวอาจทําให้มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวปรับลดลงได้

12. ความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ปัจจัยที ก่อให้เกิดความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ได้แก่ การเปลี ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ลักษณะการ
บริโภค ความคาดหวังของนักลงทุน และอื นๆ ซึ งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าการลงทุน โดยทั วไปแล้ว ตลาด
เกิดใหม่จะมีความผันผวนมากกว่าตลาดที พัฒนาแล้ว และอาจมีความผันผวนทางราคาอย่างมาก ตราสารอนุพันธ์ ออปชั น และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  (Warrants) ที อยู่ในกองทุนหลักอาจทําให้กองทุนหลักได้รับผลกระทบอย่างมากจากความผันผวนของ
ตลาด ความเคลื อนไหวในตลาดอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอย่างมาก

13. ความเสี ยงจากการไม่กระจายการลงทุน
กองทุนจัดอยู่ในประเภทการลงทุนที  "ไม่กระจายการลงทุน" ภายใต ้Investment Company Act of 1940 ("1940 Act") ส่ง
ผลให้กองทุนมีความเสี ยงที อาจเผชิญความผันผวนมากกว่ากองทุนที กระจายการลงทุน เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในจํานวน
บริษัทที น้อยกว่าหรืออาจลงทุนในบริษัทผู้ออกรายเดียว ผลที ได้คือกําไรและขาดทุนจากการลงทุนครั งเดียวอาจมีผลกระทบ
ต่อ NAV ของกองทุนมากกว่าและอาจทําให้กองทุนผันผวนมากกว่ากองทุนที ลงทุนกระจายตัวมากกว่า

14. ความเสี ยงด้านปฏิบัติการ
กองทุนมีความเสี ยงด้านปฏิบัติการที เกิดจากปัจจัยหลายประการซึ งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความผิดพลาดของคน ความผิด
พลาดในการประมวลผลและการสื อสาร ความผิดพลาดของผู้ให้บริการของกองทุน คู่สัญญา หรือบุคคลภายนอกอื น ๆ
กระบวนการและเทคโนโลยีเกิดความล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพ หรือความล้มเหลวของระบบ

15. ความเสี ยงของการบริหารแบบเชิงรับ
การลงทุนในกองทุนมีความเสี ยงคล้ายกับการลงทุนในกองทุนที ลงทุนในตราสารทุนที ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ความ
ผันผวนของตลาดที เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย และ
การรับรู้แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนไม่ได้มีการจัดการแบบ “เชิงรุก” ดังนั นผลการดําเนินงาน
ของกองทุนอาจต่ํากว่ากองทุนที มีการเปลี ยนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในรูปแบบเชิงรุก

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์&
อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลง
สกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนิน
การในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Global X Management Company LLC
หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์
อีทีเอฟ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยพลัน

(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วน
สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให ้
ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ งจะส่งผลให้มี net exposure ที เกี ยวข้องกับความเสี ยงต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์
(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับบริษัทจัดการในราคาตามมูลค่าที ตราไว้ โดยผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
จะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยการซื อขาย

หมายเหตุ :
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ สั งขายคืนหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Internet (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual
fund by phone) (ถ้ามี) , บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วย
ลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการ
ซื อขาย

หมายเหตุ : ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ
สั งขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั งผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
จัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) อย่างน้อย 1 ราย

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) ,
บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1  การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขายและเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1
หน่วยของการซื อขาย ได้ที บริษัทจัดการ ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที บริษัทจัดการกําหนด
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการภายหลังเวลาที บริษัทจัดการกําหนด ของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใด ให ้
ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไป

2) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5
วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
โดยบริษัทจะชําระเป็นเงินสดและ/หรือตะกร้าหลักทรัพย์ หรือวิธีการอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนด

ในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจต้องชําระเงินสดเป็นการเพิ มเติม หรือได้รับคืนเงินสด (ส่วน
ต่างเงินสด) ซึ งขึ นอยู่กับส่วนต่างของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของการซื อขาย และมูลค่าของตระกร้าหลักทรัพย ์(PDF)
และราคาซื อขายหน่วยลงทุน (กองทุนหลัก) ของวันทําการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การเพิ มขึ นของส่วนต่างเงินสดจะเพิ มขึ น
เป็นทวีคูณของหน่วยของการซื อขาย (CU)

3) ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั นได้ในระหว่างวันและเวลา
ทําการของบริษัทจัดการ ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

4) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนจะกระทําในวันทําการที ชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องอื นใด ประกาศกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจแก้ไขรายละเอียดโครงการเพื อเปลี ยนแปลงวันทําการลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในกรณีที กฎ
ระเบียบ และ/หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลง เพื อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎระเบียบดังกล่าว
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

5) บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์เพื อขอลดจํานวนหน่วยลงทุนที จะ
รับซื อคืนได้ตามวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
การลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือ
เกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขายคืนได้ เช่น การส่งคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักถูกระงับเป็นการชั วคราวในวันทําการดังกล่าว หรือบริษัทจัดการระงับการใช้สิทธิ
ของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามสัญญาระหว่างบริษัทจัดการ กับ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเข้าสู่ภาวะล้ม
ละลาย เป็นต้น โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน สําหรับผู้ลงทุนทั วไป

1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียด
ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี

ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดัง
กล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10

(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

5. ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไป สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามเงื อนไข ขั นตอนและวิธี
การรับซื อคืนที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด ทั งนี การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับผู้ลงทุนทั วไปนั น จะเป็นไปตามเงื อนไข
และวิธีการที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด

7.4.3 การซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุน
ของกองทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื อเป็นการเพิ มสภาพคล่องในการ
ลงทุนให้กับผู้สนใจลงทุนทั วไป โดยผู้ลงทุนทั วไป และผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถซื อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปที ซื อขายผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 

(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่ง
ทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง

(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น.

บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข วัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราว หรือถาวรได้
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและ
แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุนให้ต่างไปจากเดิมได้ เช่น หากผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการ
ตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจาก
วัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั งนี การเปลี ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งใ
ผู้ลงทุนทราบผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือนํา
ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ  7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (ถ้ามี) , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 

(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 

1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating)

ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot) ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน

วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์

1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด

3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคา
ตลาด ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล

5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 
1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 
1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ
2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บ
ไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้
รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 5 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดที เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการ จึงอาจ
เปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วง
ที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
แต่ละรายการที มีการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลา
ที บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง

(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม

(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ

(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี)

(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี

(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)

(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น

(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติม จํานวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวม

(21) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน เป็นไปตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการส่งมอบหลักทรัพย์สําหรับ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที จ่ายจริง

(23) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง

(24) ค่าผู้ทําหน้าที ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทั วไป ในกรณีที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป ที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการ
ซื อขายหลักทรัพย์ตามที ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และผู้ขายหน่วยลงทุนแต่ละรายอาจเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนครั ง
แรก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราที แตกต่างกัน

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ตามที นายทะเบียนเรียก
เก็บ

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียก
เก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น

2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง

3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ทั งนี ในช่วงก่อนวันที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะคํานวณ
ดังนี 

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ

ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

กองทุนมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศที มีเวลา ช้า กว่าประเทศไทยประมาณ 12 ชั วโมง ซึ งกองทุนนั นมีการประกาศ NAV
ภายในวันที  T+1 จึงทําให้กองทุนของไทยต้องคํานวณ NAV ภายใน T+1 วันทําการ และประกาศ NAV ภายใน T+2 วันทําการ

(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการ
ถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดัง
กล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1
วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัท
จัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2)

(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4     บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 

(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.

16.2.5 มูลค่าหน่วยลงทุนอ้างอิง (iNAV) คือ ราคาปัจจุบันของตะกร้าหลักทรัพย์ ณ ขณะที คํานวณ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุน
ต่อหน่วยของการซื อขายของกองทุนที เป็นส่วนประกอบของหน่วยของการซื อขาย ซึ งผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ณ
ขณะนั น ๆ โดยเบื องต้นบริษัทจัดการจะเป็นผู้คํานวณและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. < 1 สตางค์ หรือ
< 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วย
ไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์ และ
≥ 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/ราคา
หน่วย
เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจาก
วันที คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุนเปิด
โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของ
วันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วนที 
2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อ
หรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึง
การแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

1  ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ ง
มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุน
เปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

 1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ

2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัท
จัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ อาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Robotics & Artificial Intelligence ETF 

1.3. ชื อย่อ :  UBOT 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ :

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) :  

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) :

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็น
ทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื อขาย

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ
ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

 บริษัทจัดการอาจพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื น
ใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั วไป ที ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศที ลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั วโลก ที เกี ยวข้องกับหุ่นยนต์ที ใช้ในอุตสาหกรรม (Robotics) และ
ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence (AI))

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื อเทียบกับดัชนี
อ้างอิง (Tracking Error) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมี
บางขณะที ค่า Tracking Error มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

นอกจากนี บริษัทจัดการกําหนดให้ผู้ดูแลสภาพคล่องพยายามทําหน้าที เพื อให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง
เมื อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมีบางขณะที ค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง เมื อ
เทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)

 กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ปัจจัยอ้างอิง : ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด (passive
management/index tracking)
โดย บลจ. จะพยายามดํารงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ
ดัชนีชี วัด (tracking error : “TE”) :  5.00 % ต่อปี

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื อ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ ง
กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุน

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America)
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนําเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือ ในรูปสกุลเงินอื นใด หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิแก้ไขรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
หรือตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) หรือตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Non
– investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade)
หรือตราสารที ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(listed securities) แล้วแต่กรณี ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
(FX Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจ
พิจารณาป้องกันความเสี ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น และ/หรือ อาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) ได ้ ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

(3) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อื นหรือทรัพย์สินอื น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้

(4) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

(5) ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา
ดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุ
นรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสม

ลักษณะสําคัญของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 
บริษัทจัดการ : 
(Investment Advisor)

Global X Management Company LLC 

วันที จัดตั งกองทุน : 9 ธันวาคม 2559
ประเภทโครงการ : ตราสารทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน :

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC.
ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทั วไปกองทุนจะใช้กลยุทธ ์Replication ซึ งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นส่วน
ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงนั น อย่างไรก็ตาม กองทุน
อาจใช้กลยุทธ์ลงทุนในหลักทรัพย์ตัวอย่างเพื อเป็นตัวแทนที เกี ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง
(Representative Sampling Strategy) เมื อกลยุทธ ์Replication อาจส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น เช่น เมื อมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือมีต้นทุนจํานวน
มากที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื อให้สัดส่วนการลงทุนใกล้เคียงดัชนี
อ้างอิง เช่น ในกรณีที หลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงไม่มีสภาพคล่องชั วคราว ไม่สามารถ
ลงทุนได้หรือสภาพคล่องน้อยลง หรือเป็นผลมาจากข้อจํากัดหรือข้อจํากัดทางกฎหมาย
(เช่น ข้อกําหนดด้านภาษี) ที ใช้กับกองทุนแต่ไม่ใช่ดัชนีอ้างอิง

ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อ
ขาย :

NASDAQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

วันทําการซื อขาย : ทุกวันทําการ
อายุโครงการ : ไม่กําหนด
การจ่ายเงินปันผล :  มีการจ่ายเงินปันผล

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน
และนายทะเบียน : 

Brown Brothers Harriman & Co 

Bloomberg Ticker :  BOTZ US 
Bloomberg Benchmark Ticker
: 

IBOTZNT

Website : 

Index provider :

https://www.globalxetfs.com/funds/botz/ 

INDXX, LLC.

ข้อมูลดัชนีชี วัด : 

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการ
ออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการ
ใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ขั นแรก : กรอบการคัดเลือกหลักทรัพย์

• บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ซึ งรวม
ถึงบริษัทที เกี ยวข้องกับการพัฒนาและการผลิตในด้าน

 หุ่นยนต์ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัต ิ: ผลิตภัณฑ์และบริการหุ่นยนต์ที 
ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการผลิต

 ยานยนต์และโดรนไร้คนขับ : ยานยนต์ไร้คนขับ (รวมทั ง Hardware และ Software
สําหรับรถยนต์ขับเคลื อนอัตโนมัต)ิ โดรน และหุ่นยนต์ที ใช้ในทางการทหารและตลาดผู้
บริโภคทั วไป

 หุ่นยนต์ที ไม่ได้ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม : หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ ์(AI)  ที ใช้ใน
เชิงการเกษตร การบริการทางการแพทย์ ผู้บริโภคทั วไป และการบันเทิง สันทนาการ
เป็นต้น

 ปัญญาประดิษฐ ์(AI) : Application เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ซึ งนํานวัตกรรม
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การคาดการณ,์ ระบบการทํางานโดย
อัตโนมัติ และอื นๆ

• บริษัทที มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้น หรือบริษัทที 
แสดงได้ว่าอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้นเป็นธุรกิจหลัก

ขั นที สอง : หลักทรัพย์ที จะผ่านการคัดเลือกมารวมอยู่ในดัชนี

• บริษัทที จะได้รับการพิจารณา จะต้อง

 มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 300 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดของประเทศที พัฒนาแล้ว

 มีปริมาณการซื อขายเฉลี ยรายวันในรอบ 6 เดือนล่าสุดไม่น้อยกว่า 2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือตั งแต่วันเสนอขายหุ้นทั วไปครั งแรก (IPO) ในกรณีของการเสนอขายหุ้น
ครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการออกดัชนีกําหนดไว)้

 ในกรณีที หลักทรัพย์นั น ไม่มีประวัติการซื อขายเป็นเวลา 6 เดือน สําหรับในกรณีของ
การเสนอขายหุ้นครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการดัชนี
กําหนดไว้ จะนําหลักทรัพย์นั นมารวมพิจารณาได้ หลักทรัพย์นั นต้องจดทะเบียนแล้ว
อย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันคัดเลือกหลักทรัพย์ และอย่างน้อย 3 เดือน สําหรับการเสนอ
ขายหุ้นครั งแรกในกรณีอื น

 มีจํานวนหุ้นที ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จํานวนหุ้นที จําหน่ายแล้วทั งหมด

• หลักทรัพย์ที จะยังคงอยู่ในดัชนีอ้างอิงต่อไปได้นั น จะต้องมีมูลค่าตามราคาตลาด
(Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีมูลค่าการซื อขาย
ต่อวันไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั งนี ยังคงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดอื นๆ
ด้วย

• การเสนอขายหุ้นครั งแรก (IPO) ที จะถือว่าเป็น Significant IPO ก็ต่อเมื อบริษัทนั น มี
มูลค่าตามราคาตลาด สูงกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทที เป็นองค์
ประกอบของดัชนี ณ วันที คํานวณเพื อทบทวนองค์ประกอบของดัชนี (Reconstitution
Selection Day)

นํ้าหนักของหลักทรัพย์ซึ งเป็นส่วนประกอบในดัชนี

• องค์ประกอบของดัชนีมีการคํานวณนํ้าหนักตามมูลค่าตามราคาตลาด โดยมีข้อ
กําหนดดังต่อไปนี 

 หลักทรัพย์แต่ละตัวจะมีน้ําหนักอย่างน้อยร้อยละ 0.3 และสูงสุดร้อยละ 8

 หลักทรัพย์แต่ละตัวที มีน้ําหนักเกินร้อยละ 5 เมื อรวมกันแล้วน้ําหนักจะต้องไม่เกินร้อย
ละ 40 ของนํ้าหนักของดัชนี และหลักทรัพย์ที เหลือจะมีน้ําหนักได้ไม่เกินร้อยละ 4.5

การปรับนํ้าหนัก (Rebalancing)

• การปรับนํ้าหนักและอาจมีการคัดหุ้นเข้า/ออก ในส่วนประกอบของดัชนี ซึ งจะทําเป็น
รายปี ในวันทําการซื อขายสุดท้ายของเดือนมิถุนายน

• จะทบทวนดัชนี ทุกครึ งปี เพื อพิจารณาบริษัทที มีการ IPO ใหม่ รวมถึงเพื อพิจารณา
การดําเนินงานขององค์กร (Corporate Action) ที อาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์นั นๆ
ด้วยเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที เก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.68

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและบริการ (12b1) ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอื นๆ 0.00

ค่าใช้จ่ายรวมในการดําเนินงานประจําปีของกองทุน 0.68

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ความเสี ยงที สําคัญของกองทุนหลัก

1. ความเสี ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risk) 
คือความเสี ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน ที เกิดจากการเปลี ยนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี ย และ Investor perception ซึ ง อาจส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ที ลงทุนปรับเพิ มขึ นหรือลดลง

2. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence 
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence อาจมีข้อจํากัดด้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน
หรือบุคลากร บริษัทเหล่านี มักเผชิญกับการแข่งขันที รุนแรงและผลิตภัณฑ์อาจล้าสมัยอย่างรวดเร็ว บริษัทเหล่านี ยังต้องพึ งพา
สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก และอาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียหรือการด้อยค่าของสินค้าเหล่านั น และไม่
สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทเหล่านี จะสามารถปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้จากการใช้เทคโนโลยีในทางที ผิด หรือคู่
แข่งจะไม่พัฒนาเทคโนโลยีที คล้ายคลึงหรือเหนือกว่าเทคโนโลยีของบริษัท บริษัทเหล่านี มักใช้จ่ายเงินลงทุนจํานวนมากใน
การวิจัยและพัฒนา และไม่มีการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที ผลิตโดยบริษัทเหล่านี จะประสบความสําเร็จเสมอไป
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence เป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ งอาจส่งผลเสียอย่างมาก
ต่อบริษัทเหล่านี บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก มีแนวโน้มที จะผันผวน
มากกว่าบริษัทที ไม่พึ งพาเทคโนโลยีมากนัก นอกจากนี วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาจต้องเผชิญกับ
การกฎระเบียบที เข้มงวดเพิ มขึ นในอนาคตซึ งอาจจํากัดการพัฒนาเทคโนโลยี และเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริษัทที 
พัฒนาและ/หรือใช้เทคโนโลยีเหล่านี ในทํานองเดียวกัน การรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคและแหล่งข้อมูลอื นๆ อาจต้องเผชิญ
กับการตรวจสอบที เพิ มขึ น บริษัทในภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
ที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจ
ขัดขวางความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน ลูกค้าและ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทเหล่านี 
อาจกระจุกตัวอยู่ในประเทศ ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเฉพาะ ซึ งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อหนึ งในประเทศ
ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเหล่านี อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัท กองทุนจะมีความเสี ยงทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชียและ
ในทวีปยุโรปมากกว่าภูมิภาคอื น

3. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม
บริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่อาจมีผลการดําเนินงานล้อไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้น ซึ งโดยทั วไปหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่
มีแนวโน้มที จะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหรือแย่กว่าตลาดหุ้นในแต่ละช่วงเวลา และในอดีตที ผ่านมา แต่ละช่วงเวลาอาจ
ครอบคลุมระยะเวลายาวนานหลายปีด้วยเช่นกัน

บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมอาจมีความผันผวนมากกว่าและมีแนวโน้มที จะมีสายผลิตภัณฑ์ที แคบกว่ามี
ทรัพยากรทางการเงินน้อยกว่า ความชํานาญและประสบการณ์ในการจัดการ และมีความได้เปรียบในการแข่งขันน้อยกว่าเมื อ
เปรียบเทียบกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ นอกจากนี บริษัทเหล่านี มักมีความผันผวนของราคามากกว่า ปริมาณการซื อขาย
น้อยกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกว่าบริษัทที มีขนาดใหญ่และเป็นที ยอมรับมากกว่า อย่างไรก็ดี ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเหมือนกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ได้

4. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
บริษัทในภาคอุตสาหกรรมอาจมีความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที มีลักษณะเฉพาะทาง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตอาจเผชิญกับสินค้าล้าสมัยเนื องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที รวดเร็ว กฎระเบียบของรัฐบาล
เหตุการณ์ต่างๆ ที เกิดขึ นในโลก และภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม บริษัทอาจ
ได้รับผลกระทบในทางลบจากความเสียหายต่อสิ งแวดล้อมและการเรียกร้องความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริษัทในภาค
อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที 
ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจขัดขวางความสามารถของบริษัทในการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน

5. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ IT 
บริษัทในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเผชิญการเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวงจรผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี สินค้าล้าสมัยอย่าง
รวดเร็ว ระเบียบราชการ และการแข่งขันที เพิ มขึ นทั งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั งการแข่งขันจากคู่แข่งจากต่างประเทศ
ด้วยต้นทุนการผลิตที ตํ่าลง บริษัทที ต้องพึ งพาเทคโนโลยีมีแนวโน้มที จะผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวมและประเด็นการจดสิทธิ
บัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีผลกระทบต่อบริษัทเหล่านี เช่นกัน นอกจากนี บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีข้อจํากัดด้าน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน หรือบุคลากร

6. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery)
ภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery) เป็นภาคที ใช้เงินทุนสูง เงินทุนหมุนเวียนและการจัดการบริหารกระแสเงินสด
เป็นสิ งสําคัญและมีผลต่อความสําเร็จของบริษัทเพราะการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและการครอบครองกิจการเป็นสิ งสําคัญ
ที จะรักษายอดขายและรายได้ วัฎจักรการลงทุนที ยาวนานเพิ มความท้าทายให้กับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเกี ยวกับการ
ขยายกําลังการผลิต ซึ งอาจจํากัดความสามารถของบริษัทในการเติบโตในช่วงที มีความต้องการเพิ มขึ น และอาจส่งผลให้มี
กําลังการผลิตส่วนเกินในช่วงเวลาที มีความต้องการลดลง ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจนี อาจขึ นอยู่กับวัฏจักรธุรกิจอย่างมาก
และมีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของตลาดค่อนข้างสูง บริษัทที อยู่ในภาคธุรกิจที มีอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยี
อาจเผชิญกับความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน บริษัทที ผลิตสินค้าที มีลักษณะเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์มี
แนวโน้มที จะมีอัตรากําไรขั นต้นที น้อย และต้องรักษาเครือข่ายการจัดจําหน่ายและ Network เพื อรักษายอดขายให้เพียงพอ

7. ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน
เนื องจากทรัพย์สินของกองทุนอาจถูกนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั นโดยปกติแล้ว รายได้ที 
กองทุนได้รับจากการลงทุนเหล่านี จะเป็นสกุลเงินต่างประเทศ การที กองทุนเปิดรับเงินตราต่างประเทศและการเปลี ยนแปลง
มูลค่าของสกุลเงินต่างประเทศเมื อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลงและมูลค่าของเงินตรา
ต่างประเทศบางสกุลอาจมีความผันผวนในระดับสูง นอกจากนี กองทุนอาจมีค่าใช้จ่ายในการแปลงค่าเงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐ
และสกุลเงินต่างประเทศ

8. ความเสี ยงด้านการดูแลรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ
กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงเงินสดกับธนาคารต่างประเทศ, ตัวแทนและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที ได้รับการ
แต่งตั งจากผู้ดูแลของกองทุน การลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี ยงในการดูแลรักษาหลักทรัพย์มากกว่าการลงทุนใน
ตลาดที พัฒนาแล้ว ตลาดของประเทศที ด้อยพัฒนามีแนวโน้มที จะประสบปัญหากับการหักบัญชี, การชําระเงินและการถือหลัก
ทรัพย์โดยธนาคารท้องถิ น ตัวแทน และผู้รับฝากเงิน

9. ความเสี ยงของการลงทุนในต่างประเทศ
อาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชีวภาพ หรือภัยอื น ๆ อาจเกิดขึ นในภูมิภาคที กองทุนลงทุน ซึ งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
หรือการประกอบธุรกิจเฉพาะของบริษัทในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ ง ส่งผลกระทบต่อกองทุนจากการลงทุนในภูมิภาคที ได้รับผลก
ระทบหรือในภูมิภาคที เชื อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคที ได้รับผลกระทบ

10. ความเสี ยงจากการซื อขายในตลาดปิดระหว่างประเทศ
กองทุนอาจเข้าทําการซื อขายในตลาดแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศที อาจปิด ในขณะที ตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าลงทุน
ยังคงเปิดซื อตามปกติ การดําเนินธุรกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื อนระหว่างราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง
ดังกล่าวกับราคาล่าสุดของหลักทรัพย์นั น  (เช่น ราคาของกองทุนจากตลาดต่างประเทศที ปิด) ความคลาดเคลื อนเหล่านี อาจส่ง
ผลให้เกิด Premium หรือ Discount ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที อาจสูงกว่ามูลค่าของ ETF กองอื น

11. ความเสี ยงของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ผลการดําเนินงานของกองทุนขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของแต่ละบริษัทที กองทุนลงทุน การเปลี ยนแปลงเงื อนไขทางการเงิน
ของบริษัทดังกล่าวอาจทําให้มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวปรับลดลงได้

12. ความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ปัจจัยที ก่อให้เกิดความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ได้แก่ การเปลี ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ลักษณะการ
บริโภค ความคาดหวังของนักลงทุน และอื นๆ ซึ งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าการลงทุน โดยทั วไปแล้ว ตลาด
เกิดใหม่จะมีความผันผวนมากกว่าตลาดที พัฒนาแล้ว และอาจมีความผันผวนทางราคาอย่างมาก ตราสารอนุพันธ์ ออปชั น และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  (Warrants) ที อยู่ในกองทุนหลักอาจทําให้กองทุนหลักได้รับผลกระทบอย่างมากจากความผันผวนของ
ตลาด ความเคลื อนไหวในตลาดอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอย่างมาก

13. ความเสี ยงจากการไม่กระจายการลงทุน
กองทุนจัดอยู่ในประเภทการลงทุนที  "ไม่กระจายการลงทุน" ภายใต ้Investment Company Act of 1940 ("1940 Act") ส่ง
ผลให้กองทุนมีความเสี ยงที อาจเผชิญความผันผวนมากกว่ากองทุนที กระจายการลงทุน เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในจํานวน
บริษัทที น้อยกว่าหรืออาจลงทุนในบริษัทผู้ออกรายเดียว ผลที ได้คือกําไรและขาดทุนจากการลงทุนครั งเดียวอาจมีผลกระทบ
ต่อ NAV ของกองทุนมากกว่าและอาจทําให้กองทุนผันผวนมากกว่ากองทุนที ลงทุนกระจายตัวมากกว่า

14. ความเสี ยงด้านปฏิบัติการ
กองทุนมีความเสี ยงด้านปฏิบัติการที เกิดจากปัจจัยหลายประการซึ งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความผิดพลาดของคน ความผิด
พลาดในการประมวลผลและการสื อสาร ความผิดพลาดของผู้ให้บริการของกองทุน คู่สัญญา หรือบุคคลภายนอกอื น ๆ
กระบวนการและเทคโนโลยีเกิดความล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพ หรือความล้มเหลวของระบบ

15. ความเสี ยงของการบริหารแบบเชิงรับ
การลงทุนในกองทุนมีความเสี ยงคล้ายกับการลงทุนในกองทุนที ลงทุนในตราสารทุนที ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ความ
ผันผวนของตลาดที เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย และ
การรับรู้แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนไม่ได้มีการจัดการแบบ “เชิงรุก” ดังนั นผลการดําเนินงาน
ของกองทุนอาจต่ํากว่ากองทุนที มีการเปลี ยนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในรูปแบบเชิงรุก

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์&
อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลง
สกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนิน
การในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Global X Management Company LLC
หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์
อีทีเอฟ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยพลัน

(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วน
สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให ้
ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ งจะส่งผลให้มี net exposure ที เกี ยวข้องกับความเสี ยงต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์
(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับบริษัทจัดการในราคาตามมูลค่าที ตราไว้ โดยผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
จะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยการซื อขาย

หมายเหตุ :
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ สั งขายคืนหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Internet (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual
fund by phone) (ถ้ามี) , บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วย
ลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการ
ซื อขาย

หมายเหตุ : ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ
สั งขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั งผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
จัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) อย่างน้อย 1 ราย

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) ,
บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1  การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขายและเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1
หน่วยของการซื อขาย ได้ที บริษัทจัดการ ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที บริษัทจัดการกําหนด
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการภายหลังเวลาที บริษัทจัดการกําหนด ของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใด ให ้
ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไป

2) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5
วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
โดยบริษัทจะชําระเป็นเงินสดและ/หรือตะกร้าหลักทรัพย์ หรือวิธีการอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนด

ในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจต้องชําระเงินสดเป็นการเพิ มเติม หรือได้รับคืนเงินสด (ส่วน
ต่างเงินสด) ซึ งขึ นอยู่กับส่วนต่างของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของการซื อขาย และมูลค่าของตระกร้าหลักทรัพย ์(PDF)
และราคาซื อขายหน่วยลงทุน (กองทุนหลัก) ของวันทําการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การเพิ มขึ นของส่วนต่างเงินสดจะเพิ มขึ น
เป็นทวีคูณของหน่วยของการซื อขาย (CU)

3) ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั นได้ในระหว่างวันและเวลา
ทําการของบริษัทจัดการ ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

4) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนจะกระทําในวันทําการที ชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องอื นใด ประกาศกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจแก้ไขรายละเอียดโครงการเพื อเปลี ยนแปลงวันทําการลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในกรณีที กฎ
ระเบียบ และ/หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลง เพื อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎระเบียบดังกล่าว
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

5) บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์เพื อขอลดจํานวนหน่วยลงทุนที จะ
รับซื อคืนได้ตามวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
การลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือ
เกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขายคืนได้ เช่น การส่งคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักถูกระงับเป็นการชั วคราวในวันทําการดังกล่าว หรือบริษัทจัดการระงับการใช้สิทธิ
ของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามสัญญาระหว่างบริษัทจัดการ กับ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเข้าสู่ภาวะล้ม
ละลาย เป็นต้น โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน สําหรับผู้ลงทุนทั วไป

1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียด
ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี

ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดัง
กล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10

(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

5. ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไป สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามเงื อนไข ขั นตอนและวิธี
การรับซื อคืนที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด ทั งนี การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับผู้ลงทุนทั วไปนั น จะเป็นไปตามเงื อนไข
และวิธีการที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด

7.4.3 การซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุน
ของกองทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื อเป็นการเพิ มสภาพคล่องในการ
ลงทุนให้กับผู้สนใจลงทุนทั วไป โดยผู้ลงทุนทั วไป และผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถซื อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปที ซื อขายผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 

(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่ง
ทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง

(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น.

บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข วัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราว หรือถาวรได้
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและ
แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุนให้ต่างไปจากเดิมได้ เช่น หากผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการ
ตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจาก
วัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั งนี การเปลี ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งใ
ผู้ลงทุนทราบผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือนํา
ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ  7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (ถ้ามี) , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 

(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 

1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating)

ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot) ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน

วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์

1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด

3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคา
ตลาด ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล

5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 
1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 
1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ
2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บ
ไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้
รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 5 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดที เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการ จึงอาจ
เปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วง
ที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
แต่ละรายการที มีการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลา
ที บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง

(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม

(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ

(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี)

(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี

(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)

(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น

(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติม จํานวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวม

(21) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน เป็นไปตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการส่งมอบหลักทรัพย์สําหรับ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที จ่ายจริง

(23) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง

(24) ค่าผู้ทําหน้าที ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทั วไป ในกรณีที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป ที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการ
ซื อขายหลักทรัพย์ตามที ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และผู้ขายหน่วยลงทุนแต่ละรายอาจเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนครั ง
แรก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราที แตกต่างกัน

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ตามที นายทะเบียนเรียก
เก็บ

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียก
เก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น

2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง

3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ทั งนี ในช่วงก่อนวันที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะคํานวณ
ดังนี 

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ

ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

กองทุนมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศที มีเวลา ช้า กว่าประเทศไทยประมาณ 12 ชั วโมง ซึ งกองทุนนั นมีการประกาศ NAV
ภายในวันที  T+1 จึงทําให้กองทุนของไทยต้องคํานวณ NAV ภายใน T+1 วันทําการ และประกาศ NAV ภายใน T+2 วันทําการ

(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการ
ถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดัง
กล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1
วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัท
จัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2)

(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4     บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 

(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.

16.2.5 มูลค่าหน่วยลงทุนอ้างอิง (iNAV) คือ ราคาปัจจุบันของตะกร้าหลักทรัพย์ ณ ขณะที คํานวณ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุน
ต่อหน่วยของการซื อขายของกองทุนที เป็นส่วนประกอบของหน่วยของการซื อขาย ซึ งผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ณ
ขณะนั น ๆ โดยเบื องต้นบริษัทจัดการจะเป็นผู้คํานวณและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. < 1 สตางค์ หรือ
< 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วย
ไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์ และ
≥ 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/ราคา
หน่วย
เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจาก
วันที คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุนเปิด
โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของ
วันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วนที 
2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อ
หรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึง
การแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

1  ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ ง
มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุน
เปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

 1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ

2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัท
จัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ อาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Robotics & Artificial Intelligence ETF 

1.3. ชื อย่อ :  UBOT 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ :

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) :  

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) :

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็น
ทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื อขาย

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ
ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

 บริษัทจัดการอาจพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื น
ใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั วไป ที ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศที ลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั วโลก ที เกี ยวข้องกับหุ่นยนต์ที ใช้ในอุตสาหกรรม (Robotics) และ
ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence (AI))

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื อเทียบกับดัชนี
อ้างอิง (Tracking Error) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมี
บางขณะที ค่า Tracking Error มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

นอกจากนี บริษัทจัดการกําหนดให้ผู้ดูแลสภาพคล่องพยายามทําหน้าที เพื อให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง
เมื อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมีบางขณะที ค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง เมื อ
เทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)

 กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ปัจจัยอ้างอิง : ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด (passive
management/index tracking)
โดย บลจ. จะพยายามดํารงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ
ดัชนีชี วัด (tracking error : “TE”) :  5.00 % ต่อปี

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื อ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ ง
กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุน

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America)
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนําเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือ ในรูปสกุลเงินอื นใด หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิแก้ไขรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
หรือตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) หรือตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Non
– investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade)
หรือตราสารที ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(listed securities) แล้วแต่กรณี ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
(FX Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจ
พิจารณาป้องกันความเสี ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น และ/หรือ อาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) ได ้ ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

(3) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อื นหรือทรัพย์สินอื น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้

(4) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

(5) ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา
ดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุ
นรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสม

ลักษณะสําคัญของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 
บริษัทจัดการ : 
(Investment Advisor)

Global X Management Company LLC 

วันที จัดตั งกองทุน : 9 ธันวาคม 2559
ประเภทโครงการ : ตราสารทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน :

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC.
ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทั วไปกองทุนจะใช้กลยุทธ ์Replication ซึ งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นส่วน
ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงนั น อย่างไรก็ตาม กองทุน
อาจใช้กลยุทธ์ลงทุนในหลักทรัพย์ตัวอย่างเพื อเป็นตัวแทนที เกี ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง
(Representative Sampling Strategy) เมื อกลยุทธ ์Replication อาจส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น เช่น เมื อมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือมีต้นทุนจํานวน
มากที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื อให้สัดส่วนการลงทุนใกล้เคียงดัชนี
อ้างอิง เช่น ในกรณีที หลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงไม่มีสภาพคล่องชั วคราว ไม่สามารถ
ลงทุนได้หรือสภาพคล่องน้อยลง หรือเป็นผลมาจากข้อจํากัดหรือข้อจํากัดทางกฎหมาย
(เช่น ข้อกําหนดด้านภาษี) ที ใช้กับกองทุนแต่ไม่ใช่ดัชนีอ้างอิง

ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อ
ขาย :

NASDAQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

วันทําการซื อขาย : ทุกวันทําการ
อายุโครงการ : ไม่กําหนด
การจ่ายเงินปันผล :  มีการจ่ายเงินปันผล

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน
และนายทะเบียน : 

Brown Brothers Harriman & Co 

Bloomberg Ticker :  BOTZ US 
Bloomberg Benchmark Ticker
: 

IBOTZNT

Website : 

Index provider :

https://www.globalxetfs.com/funds/botz/ 

INDXX, LLC.

ข้อมูลดัชนีชี วัด : 

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการ
ออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการ
ใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ขั นแรก : กรอบการคัดเลือกหลักทรัพย์

• บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ซึ งรวม
ถึงบริษัทที เกี ยวข้องกับการพัฒนาและการผลิตในด้าน

 หุ่นยนต์ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัต ิ: ผลิตภัณฑ์และบริการหุ่นยนต์ที 
ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการผลิต

 ยานยนต์และโดรนไร้คนขับ : ยานยนต์ไร้คนขับ (รวมทั ง Hardware และ Software
สําหรับรถยนต์ขับเคลื อนอัตโนมัต)ิ โดรน และหุ่นยนต์ที ใช้ในทางการทหารและตลาดผู้
บริโภคทั วไป

 หุ่นยนต์ที ไม่ได้ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม : หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ ์(AI)  ที ใช้ใน
เชิงการเกษตร การบริการทางการแพทย์ ผู้บริโภคทั วไป และการบันเทิง สันทนาการ
เป็นต้น

 ปัญญาประดิษฐ ์(AI) : Application เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ซึ งนํานวัตกรรม
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การคาดการณ,์ ระบบการทํางานโดย
อัตโนมัติ และอื นๆ

• บริษัทที มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้น หรือบริษัทที 
แสดงได้ว่าอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้นเป็นธุรกิจหลัก

ขั นที สอง : หลักทรัพย์ที จะผ่านการคัดเลือกมารวมอยู่ในดัชนี

• บริษัทที จะได้รับการพิจารณา จะต้อง

 มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 300 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดของประเทศที พัฒนาแล้ว

 มีปริมาณการซื อขายเฉลี ยรายวันในรอบ 6 เดือนล่าสุดไม่น้อยกว่า 2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือตั งแต่วันเสนอขายหุ้นทั วไปครั งแรก (IPO) ในกรณีของการเสนอขายหุ้น
ครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการออกดัชนีกําหนดไว)้

 ในกรณีที หลักทรัพย์นั น ไม่มีประวัติการซื อขายเป็นเวลา 6 เดือน สําหรับในกรณีของ
การเสนอขายหุ้นครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการดัชนี
กําหนดไว้ จะนําหลักทรัพย์นั นมารวมพิจารณาได้ หลักทรัพย์นั นต้องจดทะเบียนแล้ว
อย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันคัดเลือกหลักทรัพย์ และอย่างน้อย 3 เดือน สําหรับการเสนอ
ขายหุ้นครั งแรกในกรณีอื น

 มีจํานวนหุ้นที ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จํานวนหุ้นที จําหน่ายแล้วทั งหมด

• หลักทรัพย์ที จะยังคงอยู่ในดัชนีอ้างอิงต่อไปได้นั น จะต้องมีมูลค่าตามราคาตลาด
(Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีมูลค่าการซื อขาย
ต่อวันไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั งนี ยังคงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดอื นๆ
ด้วย

• การเสนอขายหุ้นครั งแรก (IPO) ที จะถือว่าเป็น Significant IPO ก็ต่อเมื อบริษัทนั น มี
มูลค่าตามราคาตลาด สูงกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทที เป็นองค์
ประกอบของดัชนี ณ วันที คํานวณเพื อทบทวนองค์ประกอบของดัชนี (Reconstitution
Selection Day)

นํ้าหนักของหลักทรัพย์ซึ งเป็นส่วนประกอบในดัชนี

• องค์ประกอบของดัชนีมีการคํานวณนํ้าหนักตามมูลค่าตามราคาตลาด โดยมีข้อ
กําหนดดังต่อไปนี 

 หลักทรัพย์แต่ละตัวจะมีน้ําหนักอย่างน้อยร้อยละ 0.3 และสูงสุดร้อยละ 8

 หลักทรัพย์แต่ละตัวที มีน้ําหนักเกินร้อยละ 5 เมื อรวมกันแล้วน้ําหนักจะต้องไม่เกินร้อย
ละ 40 ของนํ้าหนักของดัชนี และหลักทรัพย์ที เหลือจะมีน้ําหนักได้ไม่เกินร้อยละ 4.5

การปรับนํ้าหนัก (Rebalancing)

• การปรับนํ้าหนักและอาจมีการคัดหุ้นเข้า/ออก ในส่วนประกอบของดัชนี ซึ งจะทําเป็น
รายปี ในวันทําการซื อขายสุดท้ายของเดือนมิถุนายน

• จะทบทวนดัชนี ทุกครึ งปี เพื อพิจารณาบริษัทที มีการ IPO ใหม่ รวมถึงเพื อพิจารณา
การดําเนินงานขององค์กร (Corporate Action) ที อาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์นั นๆ
ด้วยเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที เก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.68

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและบริการ (12b1) ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอื นๆ 0.00

ค่าใช้จ่ายรวมในการดําเนินงานประจําปีของกองทุน 0.68

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ความเสี ยงที สําคัญของกองทุนหลัก

1. ความเสี ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risk) 
คือความเสี ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน ที เกิดจากการเปลี ยนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี ย และ Investor perception ซึ ง อาจส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ที ลงทุนปรับเพิ มขึ นหรือลดลง

2. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence 
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence อาจมีข้อจํากัดด้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน
หรือบุคลากร บริษัทเหล่านี มักเผชิญกับการแข่งขันที รุนแรงและผลิตภัณฑ์อาจล้าสมัยอย่างรวดเร็ว บริษัทเหล่านี ยังต้องพึ งพา
สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก และอาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียหรือการด้อยค่าของสินค้าเหล่านั น และไม่
สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทเหล่านี จะสามารถปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้จากการใช้เทคโนโลยีในทางที ผิด หรือคู่
แข่งจะไม่พัฒนาเทคโนโลยีที คล้ายคลึงหรือเหนือกว่าเทคโนโลยีของบริษัท บริษัทเหล่านี มักใช้จ่ายเงินลงทุนจํานวนมากใน
การวิจัยและพัฒนา และไม่มีการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที ผลิตโดยบริษัทเหล่านี จะประสบความสําเร็จเสมอไป
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence เป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ งอาจส่งผลเสียอย่างมาก
ต่อบริษัทเหล่านี บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก มีแนวโน้มที จะผันผวน
มากกว่าบริษัทที ไม่พึ งพาเทคโนโลยีมากนัก นอกจากนี วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาจต้องเผชิญกับ
การกฎระเบียบที เข้มงวดเพิ มขึ นในอนาคตซึ งอาจจํากัดการพัฒนาเทคโนโลยี และเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริษัทที 
พัฒนาและ/หรือใช้เทคโนโลยีเหล่านี ในทํานองเดียวกัน การรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคและแหล่งข้อมูลอื นๆ อาจต้องเผชิญ
กับการตรวจสอบที เพิ มขึ น บริษัทในภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
ที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจ
ขัดขวางความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน ลูกค้าและ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทเหล่านี 
อาจกระจุกตัวอยู่ในประเทศ ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเฉพาะ ซึ งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อหนึ งในประเทศ
ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเหล่านี อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัท กองทุนจะมีความเสี ยงทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชียและ
ในทวีปยุโรปมากกว่าภูมิภาคอื น

3. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม
บริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่อาจมีผลการดําเนินงานล้อไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้น ซึ งโดยทั วไปหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่
มีแนวโน้มที จะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหรือแย่กว่าตลาดหุ้นในแต่ละช่วงเวลา และในอดีตที ผ่านมา แต่ละช่วงเวลาอาจ
ครอบคลุมระยะเวลายาวนานหลายปีด้วยเช่นกัน

บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมอาจมีความผันผวนมากกว่าและมีแนวโน้มที จะมีสายผลิตภัณฑ์ที แคบกว่ามี
ทรัพยากรทางการเงินน้อยกว่า ความชํานาญและประสบการณ์ในการจัดการ และมีความได้เปรียบในการแข่งขันน้อยกว่าเมื อ
เปรียบเทียบกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ นอกจากนี บริษัทเหล่านี มักมีความผันผวนของราคามากกว่า ปริมาณการซื อขาย
น้อยกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกว่าบริษัทที มีขนาดใหญ่และเป็นที ยอมรับมากกว่า อย่างไรก็ดี ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเหมือนกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ได้

4. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
บริษัทในภาคอุตสาหกรรมอาจมีความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที มีลักษณะเฉพาะทาง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตอาจเผชิญกับสินค้าล้าสมัยเนื องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที รวดเร็ว กฎระเบียบของรัฐบาล
เหตุการณ์ต่างๆ ที เกิดขึ นในโลก และภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม บริษัทอาจ
ได้รับผลกระทบในทางลบจากความเสียหายต่อสิ งแวดล้อมและการเรียกร้องความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริษัทในภาค
อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที 
ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจขัดขวางความสามารถของบริษัทในการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน

5. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ IT 
บริษัทในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเผชิญการเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวงจรผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี สินค้าล้าสมัยอย่าง
รวดเร็ว ระเบียบราชการ และการแข่งขันที เพิ มขึ นทั งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั งการแข่งขันจากคู่แข่งจากต่างประเทศ
ด้วยต้นทุนการผลิตที ตํ่าลง บริษัทที ต้องพึ งพาเทคโนโลยีมีแนวโน้มที จะผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวมและประเด็นการจดสิทธิ
บัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีผลกระทบต่อบริษัทเหล่านี เช่นกัน นอกจากนี บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีข้อจํากัดด้าน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน หรือบุคลากร

6. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery)
ภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery) เป็นภาคที ใช้เงินทุนสูง เงินทุนหมุนเวียนและการจัดการบริหารกระแสเงินสด
เป็นสิ งสําคัญและมีผลต่อความสําเร็จของบริษัทเพราะการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและการครอบครองกิจการเป็นสิ งสําคัญ
ที จะรักษายอดขายและรายได้ วัฎจักรการลงทุนที ยาวนานเพิ มความท้าทายให้กับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเกี ยวกับการ
ขยายกําลังการผลิต ซึ งอาจจํากัดความสามารถของบริษัทในการเติบโตในช่วงที มีความต้องการเพิ มขึ น และอาจส่งผลให้มี
กําลังการผลิตส่วนเกินในช่วงเวลาที มีความต้องการลดลง ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจนี อาจขึ นอยู่กับวัฏจักรธุรกิจอย่างมาก
และมีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของตลาดค่อนข้างสูง บริษัทที อยู่ในภาคธุรกิจที มีอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยี
อาจเผชิญกับความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน บริษัทที ผลิตสินค้าที มีลักษณะเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์มี
แนวโน้มที จะมีอัตรากําไรขั นต้นที น้อย และต้องรักษาเครือข่ายการจัดจําหน่ายและ Network เพื อรักษายอดขายให้เพียงพอ

7. ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน
เนื องจากทรัพย์สินของกองทุนอาจถูกนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั นโดยปกติแล้ว รายได้ที 
กองทุนได้รับจากการลงทุนเหล่านี จะเป็นสกุลเงินต่างประเทศ การที กองทุนเปิดรับเงินตราต่างประเทศและการเปลี ยนแปลง
มูลค่าของสกุลเงินต่างประเทศเมื อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลงและมูลค่าของเงินตรา
ต่างประเทศบางสกุลอาจมีความผันผวนในระดับสูง นอกจากนี กองทุนอาจมีค่าใช้จ่ายในการแปลงค่าเงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐ
และสกุลเงินต่างประเทศ

8. ความเสี ยงด้านการดูแลรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ
กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงเงินสดกับธนาคารต่างประเทศ, ตัวแทนและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที ได้รับการ
แต่งตั งจากผู้ดูแลของกองทุน การลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี ยงในการดูแลรักษาหลักทรัพย์มากกว่าการลงทุนใน
ตลาดที พัฒนาแล้ว ตลาดของประเทศที ด้อยพัฒนามีแนวโน้มที จะประสบปัญหากับการหักบัญชี, การชําระเงินและการถือหลัก
ทรัพย์โดยธนาคารท้องถิ น ตัวแทน และผู้รับฝากเงิน

9. ความเสี ยงของการลงทุนในต่างประเทศ
อาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชีวภาพ หรือภัยอื น ๆ อาจเกิดขึ นในภูมิภาคที กองทุนลงทุน ซึ งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
หรือการประกอบธุรกิจเฉพาะของบริษัทในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ ง ส่งผลกระทบต่อกองทุนจากการลงทุนในภูมิภาคที ได้รับผลก
ระทบหรือในภูมิภาคที เชื อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคที ได้รับผลกระทบ

10. ความเสี ยงจากการซื อขายในตลาดปิดระหว่างประเทศ
กองทุนอาจเข้าทําการซื อขายในตลาดแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศที อาจปิด ในขณะที ตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าลงทุน
ยังคงเปิดซื อตามปกติ การดําเนินธุรกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื อนระหว่างราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง
ดังกล่าวกับราคาล่าสุดของหลักทรัพย์นั น  (เช่น ราคาของกองทุนจากตลาดต่างประเทศที ปิด) ความคลาดเคลื อนเหล่านี อาจส่ง
ผลให้เกิด Premium หรือ Discount ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที อาจสูงกว่ามูลค่าของ ETF กองอื น

11. ความเสี ยงของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ผลการดําเนินงานของกองทุนขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของแต่ละบริษัทที กองทุนลงทุน การเปลี ยนแปลงเงื อนไขทางการเงิน
ของบริษัทดังกล่าวอาจทําให้มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวปรับลดลงได้

12. ความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ปัจจัยที ก่อให้เกิดความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ได้แก่ การเปลี ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ลักษณะการ
บริโภค ความคาดหวังของนักลงทุน และอื นๆ ซึ งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าการลงทุน โดยทั วไปแล้ว ตลาด
เกิดใหม่จะมีความผันผวนมากกว่าตลาดที พัฒนาแล้ว และอาจมีความผันผวนทางราคาอย่างมาก ตราสารอนุพันธ์ ออปชั น และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  (Warrants) ที อยู่ในกองทุนหลักอาจทําให้กองทุนหลักได้รับผลกระทบอย่างมากจากความผันผวนของ
ตลาด ความเคลื อนไหวในตลาดอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอย่างมาก

13. ความเสี ยงจากการไม่กระจายการลงทุน
กองทุนจัดอยู่ในประเภทการลงทุนที  "ไม่กระจายการลงทุน" ภายใต ้Investment Company Act of 1940 ("1940 Act") ส่ง
ผลให้กองทุนมีความเสี ยงที อาจเผชิญความผันผวนมากกว่ากองทุนที กระจายการลงทุน เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในจํานวน
บริษัทที น้อยกว่าหรืออาจลงทุนในบริษัทผู้ออกรายเดียว ผลที ได้คือกําไรและขาดทุนจากการลงทุนครั งเดียวอาจมีผลกระทบ
ต่อ NAV ของกองทุนมากกว่าและอาจทําให้กองทุนผันผวนมากกว่ากองทุนที ลงทุนกระจายตัวมากกว่า

14. ความเสี ยงด้านปฏิบัติการ
กองทุนมีความเสี ยงด้านปฏิบัติการที เกิดจากปัจจัยหลายประการซึ งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความผิดพลาดของคน ความผิด
พลาดในการประมวลผลและการสื อสาร ความผิดพลาดของผู้ให้บริการของกองทุน คู่สัญญา หรือบุคคลภายนอกอื น ๆ
กระบวนการและเทคโนโลยีเกิดความล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพ หรือความล้มเหลวของระบบ

15. ความเสี ยงของการบริหารแบบเชิงรับ
การลงทุนในกองทุนมีความเสี ยงคล้ายกับการลงทุนในกองทุนที ลงทุนในตราสารทุนที ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ความ
ผันผวนของตลาดที เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย และ
การรับรู้แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนไม่ได้มีการจัดการแบบ “เชิงรุก” ดังนั นผลการดําเนินงาน
ของกองทุนอาจต่ํากว่ากองทุนที มีการเปลี ยนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในรูปแบบเชิงรุก

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์&
อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลง
สกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนิน
การในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Global X Management Company LLC
หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์
อีทีเอฟ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยพลัน

(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วน
สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให ้
ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ งจะส่งผลให้มี net exposure ที เกี ยวข้องกับความเสี ยงต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์
(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับบริษัทจัดการในราคาตามมูลค่าที ตราไว้ โดยผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
จะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยการซื อขาย

หมายเหตุ :
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ สั งขายคืนหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Internet (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual
fund by phone) (ถ้ามี) , บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วย
ลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการ
ซื อขาย

หมายเหตุ : ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ
สั งขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั งผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
จัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) อย่างน้อย 1 ราย

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) ,
บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1  การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขายและเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1
หน่วยของการซื อขาย ได้ที บริษัทจัดการ ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที บริษัทจัดการกําหนด
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการภายหลังเวลาที บริษัทจัดการกําหนด ของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใด ให ้
ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไป

2) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5
วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
โดยบริษัทจะชําระเป็นเงินสดและ/หรือตะกร้าหลักทรัพย์ หรือวิธีการอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนด

ในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจต้องชําระเงินสดเป็นการเพิ มเติม หรือได้รับคืนเงินสด (ส่วน
ต่างเงินสด) ซึ งขึ นอยู่กับส่วนต่างของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของการซื อขาย และมูลค่าของตระกร้าหลักทรัพย ์(PDF)
และราคาซื อขายหน่วยลงทุน (กองทุนหลัก) ของวันทําการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การเพิ มขึ นของส่วนต่างเงินสดจะเพิ มขึ น
เป็นทวีคูณของหน่วยของการซื อขาย (CU)

3) ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั นได้ในระหว่างวันและเวลา
ทําการของบริษัทจัดการ ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

4) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนจะกระทําในวันทําการที ชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องอื นใด ประกาศกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจแก้ไขรายละเอียดโครงการเพื อเปลี ยนแปลงวันทําการลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในกรณีที กฎ
ระเบียบ และ/หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลง เพื อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎระเบียบดังกล่าว
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

5) บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์เพื อขอลดจํานวนหน่วยลงทุนที จะ
รับซื อคืนได้ตามวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
การลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือ
เกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขายคืนได้ เช่น การส่งคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักถูกระงับเป็นการชั วคราวในวันทําการดังกล่าว หรือบริษัทจัดการระงับการใช้สิทธิ
ของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามสัญญาระหว่างบริษัทจัดการ กับ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเข้าสู่ภาวะล้ม
ละลาย เป็นต้น โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน สําหรับผู้ลงทุนทั วไป

1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียด
ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี

ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดัง
กล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10

(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

5. ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไป สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามเงื อนไข ขั นตอนและวิธี
การรับซื อคืนที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด ทั งนี การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับผู้ลงทุนทั วไปนั น จะเป็นไปตามเงื อนไข
และวิธีการที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด

7.4.3 การซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุน
ของกองทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื อเป็นการเพิ มสภาพคล่องในการ
ลงทุนให้กับผู้สนใจลงทุนทั วไป โดยผู้ลงทุนทั วไป และผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถซื อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปที ซื อขายผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 

(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่ง
ทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง

(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น.

บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข วัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราว หรือถาวรได้
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและ
แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุนให้ต่างไปจากเดิมได้ เช่น หากผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการ
ตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจาก
วัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั งนี การเปลี ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งใ
ผู้ลงทุนทราบผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือนํา
ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ  7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (ถ้ามี) , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 

(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 

1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating)

ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot) ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน

วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์

1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด

3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคา
ตลาด ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล

5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 
1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 
1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ
2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บ
ไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้
รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 5 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดที เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการ จึงอาจ
เปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วง
ที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
แต่ละรายการที มีการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลา
ที บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง

(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม

(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ

(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี)

(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี

(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)

(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น

(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติม จํานวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวม

(21) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน เป็นไปตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการส่งมอบหลักทรัพย์สําหรับ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที จ่ายจริง

(23) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง

(24) ค่าผู้ทําหน้าที ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทั วไป ในกรณีที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป ที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการ
ซื อขายหลักทรัพย์ตามที ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และผู้ขายหน่วยลงทุนแต่ละรายอาจเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนครั ง
แรก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราที แตกต่างกัน

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ตามที นายทะเบียนเรียก
เก็บ

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียก
เก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น

2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง

3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ทั งนี ในช่วงก่อนวันที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะคํานวณ
ดังนี 

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ

ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

กองทุนมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศที มีเวลา ช้า กว่าประเทศไทยประมาณ 12 ชั วโมง ซึ งกองทุนนั นมีการประกาศ NAV
ภายในวันที  T+1 จึงทําให้กองทุนของไทยต้องคํานวณ NAV ภายใน T+1 วันทําการ และประกาศ NAV ภายใน T+2 วันทําการ

(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการ
ถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดัง
กล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1
วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัท
จัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2)

(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4     บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 

(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.

16.2.5 มูลค่าหน่วยลงทุนอ้างอิง (iNAV) คือ ราคาปัจจุบันของตะกร้าหลักทรัพย์ ณ ขณะที คํานวณ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุน
ต่อหน่วยของการซื อขายของกองทุนที เป็นส่วนประกอบของหน่วยของการซื อขาย ซึ งผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ณ
ขณะนั น ๆ โดยเบื องต้นบริษัทจัดการจะเป็นผู้คํานวณและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. < 1 สตางค์ หรือ
< 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วย
ไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์ และ
≥ 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/ราคา
หน่วย
เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจาก
วันที คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุนเปิด
โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของ
วันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วนที 
2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อ
หรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึง
การแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

1  ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ ง
มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุน
เปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

 1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ

2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัท
จัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ อาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Robotics & Artificial Intelligence ETF 

1.3. ชื อย่อ :  UBOT 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ :

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) :  

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) :

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็น
ทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื อขาย

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ
ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

 บริษัทจัดการอาจพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื น
ใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั วไป ที ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศที ลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั วโลก ที เกี ยวข้องกับหุ่นยนต์ที ใช้ในอุตสาหกรรม (Robotics) และ
ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence (AI))

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื อเทียบกับดัชนี
อ้างอิง (Tracking Error) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมี
บางขณะที ค่า Tracking Error มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

นอกจากนี บริษัทจัดการกําหนดให้ผู้ดูแลสภาพคล่องพยายามทําหน้าที เพื อให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง
เมื อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมีบางขณะที ค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง เมื อ
เทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)

 กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ปัจจัยอ้างอิง : ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด (passive
management/index tracking)
โดย บลจ. จะพยายามดํารงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ
ดัชนีชี วัด (tracking error : “TE”) :  5.00 % ต่อปี

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื อ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ ง
กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุน

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America)
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนําเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือ ในรูปสกุลเงินอื นใด หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิแก้ไขรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
หรือตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) หรือตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Non
– investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade)
หรือตราสารที ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(listed securities) แล้วแต่กรณี ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
(FX Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจ
พิจารณาป้องกันความเสี ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น และ/หรือ อาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) ได ้ ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

(3) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อื นหรือทรัพย์สินอื น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้

(4) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

(5) ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา
ดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุ
นรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสม

ลักษณะสําคัญของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 
บริษัทจัดการ : 
(Investment Advisor)

Global X Management Company LLC 

วันที จัดตั งกองทุน : 9 ธันวาคม 2559
ประเภทโครงการ : ตราสารทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน :

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC.
ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทั วไปกองทุนจะใช้กลยุทธ ์Replication ซึ งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นส่วน
ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงนั น อย่างไรก็ตาม กองทุน
อาจใช้กลยุทธ์ลงทุนในหลักทรัพย์ตัวอย่างเพื อเป็นตัวแทนที เกี ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง
(Representative Sampling Strategy) เมื อกลยุทธ ์Replication อาจส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น เช่น เมื อมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือมีต้นทุนจํานวน
มากที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื อให้สัดส่วนการลงทุนใกล้เคียงดัชนี
อ้างอิง เช่น ในกรณีที หลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงไม่มีสภาพคล่องชั วคราว ไม่สามารถ
ลงทุนได้หรือสภาพคล่องน้อยลง หรือเป็นผลมาจากข้อจํากัดหรือข้อจํากัดทางกฎหมาย
(เช่น ข้อกําหนดด้านภาษี) ที ใช้กับกองทุนแต่ไม่ใช่ดัชนีอ้างอิง

ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อ
ขาย :

NASDAQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

วันทําการซื อขาย : ทุกวันทําการ
อายุโครงการ : ไม่กําหนด
การจ่ายเงินปันผล :  มีการจ่ายเงินปันผล

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน
และนายทะเบียน : 

Brown Brothers Harriman & Co 

Bloomberg Ticker :  BOTZ US 
Bloomberg Benchmark Ticker
: 

IBOTZNT

Website : 

Index provider :

https://www.globalxetfs.com/funds/botz/ 

INDXX, LLC.

ข้อมูลดัชนีชี วัด : 

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการ
ออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการ
ใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ขั นแรก : กรอบการคัดเลือกหลักทรัพย์

• บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ซึ งรวม
ถึงบริษัทที เกี ยวข้องกับการพัฒนาและการผลิตในด้าน

 หุ่นยนต์ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัต ิ: ผลิตภัณฑ์และบริการหุ่นยนต์ที 
ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการผลิต

 ยานยนต์และโดรนไร้คนขับ : ยานยนต์ไร้คนขับ (รวมทั ง Hardware และ Software
สําหรับรถยนต์ขับเคลื อนอัตโนมัต)ิ โดรน และหุ่นยนต์ที ใช้ในทางการทหารและตลาดผู้
บริโภคทั วไป

 หุ่นยนต์ที ไม่ได้ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม : หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ ์(AI)  ที ใช้ใน
เชิงการเกษตร การบริการทางการแพทย์ ผู้บริโภคทั วไป และการบันเทิง สันทนาการ
เป็นต้น

 ปัญญาประดิษฐ ์(AI) : Application เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ซึ งนํานวัตกรรม
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การคาดการณ,์ ระบบการทํางานโดย
อัตโนมัติ และอื นๆ

• บริษัทที มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้น หรือบริษัทที 
แสดงได้ว่าอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้นเป็นธุรกิจหลัก

ขั นที สอง : หลักทรัพย์ที จะผ่านการคัดเลือกมารวมอยู่ในดัชนี

• บริษัทที จะได้รับการพิจารณา จะต้อง

 มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 300 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดของประเทศที พัฒนาแล้ว

 มีปริมาณการซื อขายเฉลี ยรายวันในรอบ 6 เดือนล่าสุดไม่น้อยกว่า 2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือตั งแต่วันเสนอขายหุ้นทั วไปครั งแรก (IPO) ในกรณีของการเสนอขายหุ้น
ครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการออกดัชนีกําหนดไว)้

 ในกรณีที หลักทรัพย์นั น ไม่มีประวัติการซื อขายเป็นเวลา 6 เดือน สําหรับในกรณีของ
การเสนอขายหุ้นครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการดัชนี
กําหนดไว้ จะนําหลักทรัพย์นั นมารวมพิจารณาได้ หลักทรัพย์นั นต้องจดทะเบียนแล้ว
อย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันคัดเลือกหลักทรัพย์ และอย่างน้อย 3 เดือน สําหรับการเสนอ
ขายหุ้นครั งแรกในกรณีอื น

 มีจํานวนหุ้นที ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จํานวนหุ้นที จําหน่ายแล้วทั งหมด

• หลักทรัพย์ที จะยังคงอยู่ในดัชนีอ้างอิงต่อไปได้นั น จะต้องมีมูลค่าตามราคาตลาด
(Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีมูลค่าการซื อขาย
ต่อวันไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั งนี ยังคงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดอื นๆ
ด้วย

• การเสนอขายหุ้นครั งแรก (IPO) ที จะถือว่าเป็น Significant IPO ก็ต่อเมื อบริษัทนั น มี
มูลค่าตามราคาตลาด สูงกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทที เป็นองค์
ประกอบของดัชนี ณ วันที คํานวณเพื อทบทวนองค์ประกอบของดัชนี (Reconstitution
Selection Day)

นํ้าหนักของหลักทรัพย์ซึ งเป็นส่วนประกอบในดัชนี

• องค์ประกอบของดัชนีมีการคํานวณนํ้าหนักตามมูลค่าตามราคาตลาด โดยมีข้อ
กําหนดดังต่อไปนี 

 หลักทรัพย์แต่ละตัวจะมีน้ําหนักอย่างน้อยร้อยละ 0.3 และสูงสุดร้อยละ 8

 หลักทรัพย์แต่ละตัวที มีน้ําหนักเกินร้อยละ 5 เมื อรวมกันแล้วน้ําหนักจะต้องไม่เกินร้อย
ละ 40 ของนํ้าหนักของดัชนี และหลักทรัพย์ที เหลือจะมีน้ําหนักได้ไม่เกินร้อยละ 4.5

การปรับนํ้าหนัก (Rebalancing)

• การปรับนํ้าหนักและอาจมีการคัดหุ้นเข้า/ออก ในส่วนประกอบของดัชนี ซึ งจะทําเป็น
รายปี ในวันทําการซื อขายสุดท้ายของเดือนมิถุนายน

• จะทบทวนดัชนี ทุกครึ งปี เพื อพิจารณาบริษัทที มีการ IPO ใหม่ รวมถึงเพื อพิจารณา
การดําเนินงานขององค์กร (Corporate Action) ที อาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์นั นๆ
ด้วยเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที เก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.68

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและบริการ (12b1) ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอื นๆ 0.00

ค่าใช้จ่ายรวมในการดําเนินงานประจําปีของกองทุน 0.68

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ความเสี ยงที สําคัญของกองทุนหลัก

1. ความเสี ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risk) 
คือความเสี ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน ที เกิดจากการเปลี ยนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี ย และ Investor perception ซึ ง อาจส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ที ลงทุนปรับเพิ มขึ นหรือลดลง

2. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence 
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence อาจมีข้อจํากัดด้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน
หรือบุคลากร บริษัทเหล่านี มักเผชิญกับการแข่งขันที รุนแรงและผลิตภัณฑ์อาจล้าสมัยอย่างรวดเร็ว บริษัทเหล่านี ยังต้องพึ งพา
สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก และอาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียหรือการด้อยค่าของสินค้าเหล่านั น และไม่
สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทเหล่านี จะสามารถปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้จากการใช้เทคโนโลยีในทางที ผิด หรือคู่
แข่งจะไม่พัฒนาเทคโนโลยีที คล้ายคลึงหรือเหนือกว่าเทคโนโลยีของบริษัท บริษัทเหล่านี มักใช้จ่ายเงินลงทุนจํานวนมากใน
การวิจัยและพัฒนา และไม่มีการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที ผลิตโดยบริษัทเหล่านี จะประสบความสําเร็จเสมอไป
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence เป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ งอาจส่งผลเสียอย่างมาก
ต่อบริษัทเหล่านี บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก มีแนวโน้มที จะผันผวน
มากกว่าบริษัทที ไม่พึ งพาเทคโนโลยีมากนัก นอกจากนี วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาจต้องเผชิญกับ
การกฎระเบียบที เข้มงวดเพิ มขึ นในอนาคตซึ งอาจจํากัดการพัฒนาเทคโนโลยี และเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริษัทที 
พัฒนาและ/หรือใช้เทคโนโลยีเหล่านี ในทํานองเดียวกัน การรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคและแหล่งข้อมูลอื นๆ อาจต้องเผชิญ
กับการตรวจสอบที เพิ มขึ น บริษัทในภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
ที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจ
ขัดขวางความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน ลูกค้าและ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทเหล่านี 
อาจกระจุกตัวอยู่ในประเทศ ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเฉพาะ ซึ งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อหนึ งในประเทศ
ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเหล่านี อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัท กองทุนจะมีความเสี ยงทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชียและ
ในทวีปยุโรปมากกว่าภูมิภาคอื น

3. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม
บริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่อาจมีผลการดําเนินงานล้อไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้น ซึ งโดยทั วไปหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่
มีแนวโน้มที จะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหรือแย่กว่าตลาดหุ้นในแต่ละช่วงเวลา และในอดีตที ผ่านมา แต่ละช่วงเวลาอาจ
ครอบคลุมระยะเวลายาวนานหลายปีด้วยเช่นกัน

บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมอาจมีความผันผวนมากกว่าและมีแนวโน้มที จะมีสายผลิตภัณฑ์ที แคบกว่ามี
ทรัพยากรทางการเงินน้อยกว่า ความชํานาญและประสบการณ์ในการจัดการ และมีความได้เปรียบในการแข่งขันน้อยกว่าเมื อ
เปรียบเทียบกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ นอกจากนี บริษัทเหล่านี มักมีความผันผวนของราคามากกว่า ปริมาณการซื อขาย
น้อยกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกว่าบริษัทที มีขนาดใหญ่และเป็นที ยอมรับมากกว่า อย่างไรก็ดี ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเหมือนกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ได้

4. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
บริษัทในภาคอุตสาหกรรมอาจมีความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที มีลักษณะเฉพาะทาง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตอาจเผชิญกับสินค้าล้าสมัยเนื องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที รวดเร็ว กฎระเบียบของรัฐบาล
เหตุการณ์ต่างๆ ที เกิดขึ นในโลก และภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม บริษัทอาจ
ได้รับผลกระทบในทางลบจากความเสียหายต่อสิ งแวดล้อมและการเรียกร้องความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริษัทในภาค
อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที 
ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจขัดขวางความสามารถของบริษัทในการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน

5. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ IT 
บริษัทในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเผชิญการเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวงจรผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี สินค้าล้าสมัยอย่าง
รวดเร็ว ระเบียบราชการ และการแข่งขันที เพิ มขึ นทั งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั งการแข่งขันจากคู่แข่งจากต่างประเทศ
ด้วยต้นทุนการผลิตที ตํ่าลง บริษัทที ต้องพึ งพาเทคโนโลยีมีแนวโน้มที จะผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวมและประเด็นการจดสิทธิ
บัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีผลกระทบต่อบริษัทเหล่านี เช่นกัน นอกจากนี บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีข้อจํากัดด้าน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน หรือบุคลากร

6. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery)
ภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery) เป็นภาคที ใช้เงินทุนสูง เงินทุนหมุนเวียนและการจัดการบริหารกระแสเงินสด
เป็นสิ งสําคัญและมีผลต่อความสําเร็จของบริษัทเพราะการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและการครอบครองกิจการเป็นสิ งสําคัญ
ที จะรักษายอดขายและรายได้ วัฎจักรการลงทุนที ยาวนานเพิ มความท้าทายให้กับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเกี ยวกับการ
ขยายกําลังการผลิต ซึ งอาจจํากัดความสามารถของบริษัทในการเติบโตในช่วงที มีความต้องการเพิ มขึ น และอาจส่งผลให้มี
กําลังการผลิตส่วนเกินในช่วงเวลาที มีความต้องการลดลง ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจนี อาจขึ นอยู่กับวัฏจักรธุรกิจอย่างมาก
และมีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของตลาดค่อนข้างสูง บริษัทที อยู่ในภาคธุรกิจที มีอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยี
อาจเผชิญกับความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน บริษัทที ผลิตสินค้าที มีลักษณะเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์มี
แนวโน้มที จะมีอัตรากําไรขั นต้นที น้อย และต้องรักษาเครือข่ายการจัดจําหน่ายและ Network เพื อรักษายอดขายให้เพียงพอ

7. ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน
เนื องจากทรัพย์สินของกองทุนอาจถูกนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั นโดยปกติแล้ว รายได้ที 
กองทุนได้รับจากการลงทุนเหล่านี จะเป็นสกุลเงินต่างประเทศ การที กองทุนเปิดรับเงินตราต่างประเทศและการเปลี ยนแปลง
มูลค่าของสกุลเงินต่างประเทศเมื อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลงและมูลค่าของเงินตรา
ต่างประเทศบางสกุลอาจมีความผันผวนในระดับสูง นอกจากนี กองทุนอาจมีค่าใช้จ่ายในการแปลงค่าเงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐ
และสกุลเงินต่างประเทศ

8. ความเสี ยงด้านการดูแลรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ
กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงเงินสดกับธนาคารต่างประเทศ, ตัวแทนและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที ได้รับการ
แต่งตั งจากผู้ดูแลของกองทุน การลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี ยงในการดูแลรักษาหลักทรัพย์มากกว่าการลงทุนใน
ตลาดที พัฒนาแล้ว ตลาดของประเทศที ด้อยพัฒนามีแนวโน้มที จะประสบปัญหากับการหักบัญชี, การชําระเงินและการถือหลัก
ทรัพย์โดยธนาคารท้องถิ น ตัวแทน และผู้รับฝากเงิน

9. ความเสี ยงของการลงทุนในต่างประเทศ
อาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชีวภาพ หรือภัยอื น ๆ อาจเกิดขึ นในภูมิภาคที กองทุนลงทุน ซึ งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
หรือการประกอบธุรกิจเฉพาะของบริษัทในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ ง ส่งผลกระทบต่อกองทุนจากการลงทุนในภูมิภาคที ได้รับผลก
ระทบหรือในภูมิภาคที เชื อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคที ได้รับผลกระทบ

10. ความเสี ยงจากการซื อขายในตลาดปิดระหว่างประเทศ
กองทุนอาจเข้าทําการซื อขายในตลาดแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศที อาจปิด ในขณะที ตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าลงทุน
ยังคงเปิดซื อตามปกติ การดําเนินธุรกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื อนระหว่างราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง
ดังกล่าวกับราคาล่าสุดของหลักทรัพย์นั น  (เช่น ราคาของกองทุนจากตลาดต่างประเทศที ปิด) ความคลาดเคลื อนเหล่านี อาจส่ง
ผลให้เกิด Premium หรือ Discount ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที อาจสูงกว่ามูลค่าของ ETF กองอื น

11. ความเสี ยงของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ผลการดําเนินงานของกองทุนขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของแต่ละบริษัทที กองทุนลงทุน การเปลี ยนแปลงเงื อนไขทางการเงิน
ของบริษัทดังกล่าวอาจทําให้มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวปรับลดลงได้

12. ความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ปัจจัยที ก่อให้เกิดความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ได้แก่ การเปลี ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ลักษณะการ
บริโภค ความคาดหวังของนักลงทุน และอื นๆ ซึ งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าการลงทุน โดยทั วไปแล้ว ตลาด
เกิดใหม่จะมีความผันผวนมากกว่าตลาดที พัฒนาแล้ว และอาจมีความผันผวนทางราคาอย่างมาก ตราสารอนุพันธ์ ออปชั น และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  (Warrants) ที อยู่ในกองทุนหลักอาจทําให้กองทุนหลักได้รับผลกระทบอย่างมากจากความผันผวนของ
ตลาด ความเคลื อนไหวในตลาดอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอย่างมาก

13. ความเสี ยงจากการไม่กระจายการลงทุน
กองทุนจัดอยู่ในประเภทการลงทุนที  "ไม่กระจายการลงทุน" ภายใต ้Investment Company Act of 1940 ("1940 Act") ส่ง
ผลให้กองทุนมีความเสี ยงที อาจเผชิญความผันผวนมากกว่ากองทุนที กระจายการลงทุน เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในจํานวน
บริษัทที น้อยกว่าหรืออาจลงทุนในบริษัทผู้ออกรายเดียว ผลที ได้คือกําไรและขาดทุนจากการลงทุนครั งเดียวอาจมีผลกระทบ
ต่อ NAV ของกองทุนมากกว่าและอาจทําให้กองทุนผันผวนมากกว่ากองทุนที ลงทุนกระจายตัวมากกว่า

14. ความเสี ยงด้านปฏิบัติการ
กองทุนมีความเสี ยงด้านปฏิบัติการที เกิดจากปัจจัยหลายประการซึ งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความผิดพลาดของคน ความผิด
พลาดในการประมวลผลและการสื อสาร ความผิดพลาดของผู้ให้บริการของกองทุน คู่สัญญา หรือบุคคลภายนอกอื น ๆ
กระบวนการและเทคโนโลยีเกิดความล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพ หรือความล้มเหลวของระบบ

15. ความเสี ยงของการบริหารแบบเชิงรับ
การลงทุนในกองทุนมีความเสี ยงคล้ายกับการลงทุนในกองทุนที ลงทุนในตราสารทุนที ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ความ
ผันผวนของตลาดที เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย และ
การรับรู้แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนไม่ได้มีการจัดการแบบ “เชิงรุก” ดังนั นผลการดําเนินงาน
ของกองทุนอาจต่ํากว่ากองทุนที มีการเปลี ยนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในรูปแบบเชิงรุก

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์&
อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลง
สกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนิน
การในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Global X Management Company LLC
หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์
อีทีเอฟ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยพลัน

(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วน
สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให ้
ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ งจะส่งผลให้มี net exposure ที เกี ยวข้องกับความเสี ยงต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์
(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับบริษัทจัดการในราคาตามมูลค่าที ตราไว้ โดยผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
จะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยการซื อขาย

หมายเหตุ :
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ สั งขายคืนหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Internet (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual
fund by phone) (ถ้ามี) , บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วย
ลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการ
ซื อขาย

หมายเหตุ : ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ
สั งขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั งผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
จัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) อย่างน้อย 1 ราย

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) ,
บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1  การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขายและเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1
หน่วยของการซื อขาย ได้ที บริษัทจัดการ ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที บริษัทจัดการกําหนด
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการภายหลังเวลาที บริษัทจัดการกําหนด ของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใด ให ้
ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไป

2) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5
วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
โดยบริษัทจะชําระเป็นเงินสดและ/หรือตะกร้าหลักทรัพย์ หรือวิธีการอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนด

ในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจต้องชําระเงินสดเป็นการเพิ มเติม หรือได้รับคืนเงินสด (ส่วน
ต่างเงินสด) ซึ งขึ นอยู่กับส่วนต่างของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของการซื อขาย และมูลค่าของตระกร้าหลักทรัพย ์(PDF)
และราคาซื อขายหน่วยลงทุน (กองทุนหลัก) ของวันทําการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การเพิ มขึ นของส่วนต่างเงินสดจะเพิ มขึ น
เป็นทวีคูณของหน่วยของการซื อขาย (CU)

3) ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั นได้ในระหว่างวันและเวลา
ทําการของบริษัทจัดการ ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

4) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนจะกระทําในวันทําการที ชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องอื นใด ประกาศกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจแก้ไขรายละเอียดโครงการเพื อเปลี ยนแปลงวันทําการลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในกรณีที กฎ
ระเบียบ และ/หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลง เพื อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎระเบียบดังกล่าว
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

5) บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์เพื อขอลดจํานวนหน่วยลงทุนที จะ
รับซื อคืนได้ตามวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
การลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือ
เกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขายคืนได้ เช่น การส่งคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักถูกระงับเป็นการชั วคราวในวันทําการดังกล่าว หรือบริษัทจัดการระงับการใช้สิทธิ
ของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามสัญญาระหว่างบริษัทจัดการ กับ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเข้าสู่ภาวะล้ม
ละลาย เป็นต้น โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน สําหรับผู้ลงทุนทั วไป

1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียด
ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี

ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดัง
กล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10

(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

5. ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไป สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามเงื อนไข ขั นตอนและวิธี
การรับซื อคืนที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด ทั งนี การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับผู้ลงทุนทั วไปนั น จะเป็นไปตามเงื อนไข
และวิธีการที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด

7.4.3 การซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุน
ของกองทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื อเป็นการเพิ มสภาพคล่องในการ
ลงทุนให้กับผู้สนใจลงทุนทั วไป โดยผู้ลงทุนทั วไป และผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถซื อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปที ซื อขายผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 

(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่ง
ทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง

(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น.

บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข วัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราว หรือถาวรได้
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและ
แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุนให้ต่างไปจากเดิมได้ เช่น หากผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการ
ตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจาก
วัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั งนี การเปลี ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งใ
ผู้ลงทุนทราบผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือนํา
ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ  7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (ถ้ามี) , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 

(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 

1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating)

ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot) ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน

วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์

1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด

3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคา
ตลาด ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล

5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 
1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 
1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ
2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บ
ไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้
รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 5 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดที เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการ จึงอาจ
เปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วง
ที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
แต่ละรายการที มีการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลา
ที บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง

(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม

(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ

(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี)

(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี

(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)

(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น

(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติม จํานวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวม

(21) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน เป็นไปตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการส่งมอบหลักทรัพย์สําหรับ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที จ่ายจริง

(23) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง

(24) ค่าผู้ทําหน้าที ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทั วไป ในกรณีที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป ที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการ
ซื อขายหลักทรัพย์ตามที ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และผู้ขายหน่วยลงทุนแต่ละรายอาจเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนครั ง
แรก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราที แตกต่างกัน

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ตามที นายทะเบียนเรียก
เก็บ

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียก
เก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น

2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง

3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ทั งนี ในช่วงก่อนวันที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะคํานวณ
ดังนี 

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ

ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

กองทุนมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศที มีเวลา ช้า กว่าประเทศไทยประมาณ 12 ชั วโมง ซึ งกองทุนนั นมีการประกาศ NAV
ภายในวันที  T+1 จึงทําให้กองทุนของไทยต้องคํานวณ NAV ภายใน T+1 วันทําการ และประกาศ NAV ภายใน T+2 วันทําการ

(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการ
ถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดัง
กล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1
วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัท
จัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2)

(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4     บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 

(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.

16.2.5 มูลค่าหน่วยลงทุนอ้างอิง (iNAV) คือ ราคาปัจจุบันของตะกร้าหลักทรัพย์ ณ ขณะที คํานวณ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุน
ต่อหน่วยของการซื อขายของกองทุนที เป็นส่วนประกอบของหน่วยของการซื อขาย ซึ งผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ณ
ขณะนั น ๆ โดยเบื องต้นบริษัทจัดการจะเป็นผู้คํานวณและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. < 1 สตางค์ หรือ
< 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วย
ไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์ และ
≥ 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/ราคา
หน่วย
เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจาก
วันที คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุนเปิด
โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของ
วันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วนที 
2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อ
หรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึง
การแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

1  ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ ง
มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุน
เปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

 1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ

2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัท
จัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ อาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Robotics & Artificial Intelligence ETF 

1.3. ชื อย่อ :  UBOT 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ :

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) :  

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) :

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็น
ทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื อขาย

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ
ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

 บริษัทจัดการอาจพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื น
ใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั วไป ที ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศที ลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั วโลก ที เกี ยวข้องกับหุ่นยนต์ที ใช้ในอุตสาหกรรม (Robotics) และ
ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence (AI))

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื อเทียบกับดัชนี
อ้างอิง (Tracking Error) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมี
บางขณะที ค่า Tracking Error มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

นอกจากนี บริษัทจัดการกําหนดให้ผู้ดูแลสภาพคล่องพยายามทําหน้าที เพื อให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง
เมื อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมีบางขณะที ค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง เมื อ
เทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)

 กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ปัจจัยอ้างอิง : ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด (passive
management/index tracking)
โดย บลจ. จะพยายามดํารงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ
ดัชนีชี วัด (tracking error : “TE”) :  5.00 % ต่อปี

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื อ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ ง
กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุน

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America)
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนําเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือ ในรูปสกุลเงินอื นใด หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิแก้ไขรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
หรือตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) หรือตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Non
– investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade)
หรือตราสารที ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(listed securities) แล้วแต่กรณี ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
(FX Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจ
พิจารณาป้องกันความเสี ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น และ/หรือ อาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) ได ้ ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

(3) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อื นหรือทรัพย์สินอื น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้

(4) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

(5) ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา
ดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุ
นรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสม

ลักษณะสําคัญของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 
บริษัทจัดการ : 
(Investment Advisor)

Global X Management Company LLC 

วันที จัดตั งกองทุน : 9 ธันวาคม 2559
ประเภทโครงการ : ตราสารทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน :

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC.
ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทั วไปกองทุนจะใช้กลยุทธ ์Replication ซึ งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นส่วน
ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงนั น อย่างไรก็ตาม กองทุน
อาจใช้กลยุทธ์ลงทุนในหลักทรัพย์ตัวอย่างเพื อเป็นตัวแทนที เกี ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง
(Representative Sampling Strategy) เมื อกลยุทธ ์Replication อาจส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น เช่น เมื อมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือมีต้นทุนจํานวน
มากที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื อให้สัดส่วนการลงทุนใกล้เคียงดัชนี
อ้างอิง เช่น ในกรณีที หลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงไม่มีสภาพคล่องชั วคราว ไม่สามารถ
ลงทุนได้หรือสภาพคล่องน้อยลง หรือเป็นผลมาจากข้อจํากัดหรือข้อจํากัดทางกฎหมาย
(เช่น ข้อกําหนดด้านภาษี) ที ใช้กับกองทุนแต่ไม่ใช่ดัชนีอ้างอิง

ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อ
ขาย :

NASDAQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

วันทําการซื อขาย : ทุกวันทําการ
อายุโครงการ : ไม่กําหนด
การจ่ายเงินปันผล :  มีการจ่ายเงินปันผล

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน
และนายทะเบียน : 

Brown Brothers Harriman & Co 

Bloomberg Ticker :  BOTZ US 
Bloomberg Benchmark Ticker
: 

IBOTZNT

Website : 

Index provider :

https://www.globalxetfs.com/funds/botz/ 

INDXX, LLC.

ข้อมูลดัชนีชี วัด : 

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการ
ออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการ
ใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ขั นแรก : กรอบการคัดเลือกหลักทรัพย์

• บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ซึ งรวม
ถึงบริษัทที เกี ยวข้องกับการพัฒนาและการผลิตในด้าน

 หุ่นยนต์ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัต ิ: ผลิตภัณฑ์และบริการหุ่นยนต์ที 
ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการผลิต

 ยานยนต์และโดรนไร้คนขับ : ยานยนต์ไร้คนขับ (รวมทั ง Hardware และ Software
สําหรับรถยนต์ขับเคลื อนอัตโนมัต)ิ โดรน และหุ่นยนต์ที ใช้ในทางการทหารและตลาดผู้
บริโภคทั วไป

 หุ่นยนต์ที ไม่ได้ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม : หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ ์(AI)  ที ใช้ใน
เชิงการเกษตร การบริการทางการแพทย์ ผู้บริโภคทั วไป และการบันเทิง สันทนาการ
เป็นต้น

 ปัญญาประดิษฐ ์(AI) : Application เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ซึ งนํานวัตกรรม
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การคาดการณ,์ ระบบการทํางานโดย
อัตโนมัติ และอื นๆ

• บริษัทที มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้น หรือบริษัทที 
แสดงได้ว่าอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้นเป็นธุรกิจหลัก

ขั นที สอง : หลักทรัพย์ที จะผ่านการคัดเลือกมารวมอยู่ในดัชนี

• บริษัทที จะได้รับการพิจารณา จะต้อง

 มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 300 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดของประเทศที พัฒนาแล้ว

 มีปริมาณการซื อขายเฉลี ยรายวันในรอบ 6 เดือนล่าสุดไม่น้อยกว่า 2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือตั งแต่วันเสนอขายหุ้นทั วไปครั งแรก (IPO) ในกรณีของการเสนอขายหุ้น
ครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการออกดัชนีกําหนดไว)้

 ในกรณีที หลักทรัพย์นั น ไม่มีประวัติการซื อขายเป็นเวลา 6 เดือน สําหรับในกรณีของ
การเสนอขายหุ้นครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการดัชนี
กําหนดไว้ จะนําหลักทรัพย์นั นมารวมพิจารณาได้ หลักทรัพย์นั นต้องจดทะเบียนแล้ว
อย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันคัดเลือกหลักทรัพย์ และอย่างน้อย 3 เดือน สําหรับการเสนอ
ขายหุ้นครั งแรกในกรณีอื น

 มีจํานวนหุ้นที ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จํานวนหุ้นที จําหน่ายแล้วทั งหมด

• หลักทรัพย์ที จะยังคงอยู่ในดัชนีอ้างอิงต่อไปได้นั น จะต้องมีมูลค่าตามราคาตลาด
(Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีมูลค่าการซื อขาย
ต่อวันไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั งนี ยังคงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดอื นๆ
ด้วย

• การเสนอขายหุ้นครั งแรก (IPO) ที จะถือว่าเป็น Significant IPO ก็ต่อเมื อบริษัทนั น มี
มูลค่าตามราคาตลาด สูงกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทที เป็นองค์
ประกอบของดัชนี ณ วันที คํานวณเพื อทบทวนองค์ประกอบของดัชนี (Reconstitution
Selection Day)

นํ้าหนักของหลักทรัพย์ซึ งเป็นส่วนประกอบในดัชนี

• องค์ประกอบของดัชนีมีการคํานวณนํ้าหนักตามมูลค่าตามราคาตลาด โดยมีข้อ
กําหนดดังต่อไปนี 

 หลักทรัพย์แต่ละตัวจะมีน้ําหนักอย่างน้อยร้อยละ 0.3 และสูงสุดร้อยละ 8

 หลักทรัพย์แต่ละตัวที มีน้ําหนักเกินร้อยละ 5 เมื อรวมกันแล้วน้ําหนักจะต้องไม่เกินร้อย
ละ 40 ของนํ้าหนักของดัชนี และหลักทรัพย์ที เหลือจะมีน้ําหนักได้ไม่เกินร้อยละ 4.5

การปรับนํ้าหนัก (Rebalancing)

• การปรับนํ้าหนักและอาจมีการคัดหุ้นเข้า/ออก ในส่วนประกอบของดัชนี ซึ งจะทําเป็น
รายปี ในวันทําการซื อขายสุดท้ายของเดือนมิถุนายน

• จะทบทวนดัชนี ทุกครึ งปี เพื อพิจารณาบริษัทที มีการ IPO ใหม่ รวมถึงเพื อพิจารณา
การดําเนินงานขององค์กร (Corporate Action) ที อาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์นั นๆ
ด้วยเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที เก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.68

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและบริการ (12b1) ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอื นๆ 0.00

ค่าใช้จ่ายรวมในการดําเนินงานประจําปีของกองทุน 0.68

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ความเสี ยงที สําคัญของกองทุนหลัก

1. ความเสี ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risk) 
คือความเสี ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน ที เกิดจากการเปลี ยนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี ย และ Investor perception ซึ ง อาจส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ที ลงทุนปรับเพิ มขึ นหรือลดลง

2. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence 
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence อาจมีข้อจํากัดด้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน
หรือบุคลากร บริษัทเหล่านี มักเผชิญกับการแข่งขันที รุนแรงและผลิตภัณฑ์อาจล้าสมัยอย่างรวดเร็ว บริษัทเหล่านี ยังต้องพึ งพา
สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก และอาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียหรือการด้อยค่าของสินค้าเหล่านั น และไม่
สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทเหล่านี จะสามารถปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้จากการใช้เทคโนโลยีในทางที ผิด หรือคู่
แข่งจะไม่พัฒนาเทคโนโลยีที คล้ายคลึงหรือเหนือกว่าเทคโนโลยีของบริษัท บริษัทเหล่านี มักใช้จ่ายเงินลงทุนจํานวนมากใน
การวิจัยและพัฒนา และไม่มีการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที ผลิตโดยบริษัทเหล่านี จะประสบความสําเร็จเสมอไป
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence เป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ งอาจส่งผลเสียอย่างมาก
ต่อบริษัทเหล่านี บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก มีแนวโน้มที จะผันผวน
มากกว่าบริษัทที ไม่พึ งพาเทคโนโลยีมากนัก นอกจากนี วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาจต้องเผชิญกับ
การกฎระเบียบที เข้มงวดเพิ มขึ นในอนาคตซึ งอาจจํากัดการพัฒนาเทคโนโลยี และเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริษัทที 
พัฒนาและ/หรือใช้เทคโนโลยีเหล่านี ในทํานองเดียวกัน การรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคและแหล่งข้อมูลอื นๆ อาจต้องเผชิญ
กับการตรวจสอบที เพิ มขึ น บริษัทในภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
ที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจ
ขัดขวางความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน ลูกค้าและ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทเหล่านี 
อาจกระจุกตัวอยู่ในประเทศ ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเฉพาะ ซึ งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อหนึ งในประเทศ
ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเหล่านี อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัท กองทุนจะมีความเสี ยงทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชียและ
ในทวีปยุโรปมากกว่าภูมิภาคอื น

3. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม
บริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่อาจมีผลการดําเนินงานล้อไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้น ซึ งโดยทั วไปหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่
มีแนวโน้มที จะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหรือแย่กว่าตลาดหุ้นในแต่ละช่วงเวลา และในอดีตที ผ่านมา แต่ละช่วงเวลาอาจ
ครอบคลุมระยะเวลายาวนานหลายปีด้วยเช่นกัน

บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมอาจมีความผันผวนมากกว่าและมีแนวโน้มที จะมีสายผลิตภัณฑ์ที แคบกว่ามี
ทรัพยากรทางการเงินน้อยกว่า ความชํานาญและประสบการณ์ในการจัดการ และมีความได้เปรียบในการแข่งขันน้อยกว่าเมื อ
เปรียบเทียบกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ นอกจากนี บริษัทเหล่านี มักมีความผันผวนของราคามากกว่า ปริมาณการซื อขาย
น้อยกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกว่าบริษัทที มีขนาดใหญ่และเป็นที ยอมรับมากกว่า อย่างไรก็ดี ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเหมือนกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ได้

4. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
บริษัทในภาคอุตสาหกรรมอาจมีความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที มีลักษณะเฉพาะทาง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตอาจเผชิญกับสินค้าล้าสมัยเนื องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที รวดเร็ว กฎระเบียบของรัฐบาล
เหตุการณ์ต่างๆ ที เกิดขึ นในโลก และภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม บริษัทอาจ
ได้รับผลกระทบในทางลบจากความเสียหายต่อสิ งแวดล้อมและการเรียกร้องความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริษัทในภาค
อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที 
ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจขัดขวางความสามารถของบริษัทในการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน

5. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ IT 
บริษัทในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเผชิญการเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวงจรผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี สินค้าล้าสมัยอย่าง
รวดเร็ว ระเบียบราชการ และการแข่งขันที เพิ มขึ นทั งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั งการแข่งขันจากคู่แข่งจากต่างประเทศ
ด้วยต้นทุนการผลิตที ตํ่าลง บริษัทที ต้องพึ งพาเทคโนโลยีมีแนวโน้มที จะผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวมและประเด็นการจดสิทธิ
บัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีผลกระทบต่อบริษัทเหล่านี เช่นกัน นอกจากนี บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีข้อจํากัดด้าน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน หรือบุคลากร

6. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery)
ภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery) เป็นภาคที ใช้เงินทุนสูง เงินทุนหมุนเวียนและการจัดการบริหารกระแสเงินสด
เป็นสิ งสําคัญและมีผลต่อความสําเร็จของบริษัทเพราะการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและการครอบครองกิจการเป็นสิ งสําคัญ
ที จะรักษายอดขายและรายได้ วัฎจักรการลงทุนที ยาวนานเพิ มความท้าทายให้กับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเกี ยวกับการ
ขยายกําลังการผลิต ซึ งอาจจํากัดความสามารถของบริษัทในการเติบโตในช่วงที มีความต้องการเพิ มขึ น และอาจส่งผลให้มี
กําลังการผลิตส่วนเกินในช่วงเวลาที มีความต้องการลดลง ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจนี อาจขึ นอยู่กับวัฏจักรธุรกิจอย่างมาก
และมีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของตลาดค่อนข้างสูง บริษัทที อยู่ในภาคธุรกิจที มีอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยี
อาจเผชิญกับความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน บริษัทที ผลิตสินค้าที มีลักษณะเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์มี
แนวโน้มที จะมีอัตรากําไรขั นต้นที น้อย และต้องรักษาเครือข่ายการจัดจําหน่ายและ Network เพื อรักษายอดขายให้เพียงพอ

7. ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน
เนื องจากทรัพย์สินของกองทุนอาจถูกนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั นโดยปกติแล้ว รายได้ที 
กองทุนได้รับจากการลงทุนเหล่านี จะเป็นสกุลเงินต่างประเทศ การที กองทุนเปิดรับเงินตราต่างประเทศและการเปลี ยนแปลง
มูลค่าของสกุลเงินต่างประเทศเมื อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลงและมูลค่าของเงินตรา
ต่างประเทศบางสกุลอาจมีความผันผวนในระดับสูง นอกจากนี กองทุนอาจมีค่าใช้จ่ายในการแปลงค่าเงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐ
และสกุลเงินต่างประเทศ

8. ความเสี ยงด้านการดูแลรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ
กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงเงินสดกับธนาคารต่างประเทศ, ตัวแทนและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที ได้รับการ
แต่งตั งจากผู้ดูแลของกองทุน การลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี ยงในการดูแลรักษาหลักทรัพย์มากกว่าการลงทุนใน
ตลาดที พัฒนาแล้ว ตลาดของประเทศที ด้อยพัฒนามีแนวโน้มที จะประสบปัญหากับการหักบัญชี, การชําระเงินและการถือหลัก
ทรัพย์โดยธนาคารท้องถิ น ตัวแทน และผู้รับฝากเงิน

9. ความเสี ยงของการลงทุนในต่างประเทศ
อาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชีวภาพ หรือภัยอื น ๆ อาจเกิดขึ นในภูมิภาคที กองทุนลงทุน ซึ งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
หรือการประกอบธุรกิจเฉพาะของบริษัทในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ ง ส่งผลกระทบต่อกองทุนจากการลงทุนในภูมิภาคที ได้รับผลก
ระทบหรือในภูมิภาคที เชื อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคที ได้รับผลกระทบ

10. ความเสี ยงจากการซื อขายในตลาดปิดระหว่างประเทศ
กองทุนอาจเข้าทําการซื อขายในตลาดแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศที อาจปิด ในขณะที ตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าลงทุน
ยังคงเปิดซื อตามปกติ การดําเนินธุรกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื อนระหว่างราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง
ดังกล่าวกับราคาล่าสุดของหลักทรัพย์นั น  (เช่น ราคาของกองทุนจากตลาดต่างประเทศที ปิด) ความคลาดเคลื อนเหล่านี อาจส่ง
ผลให้เกิด Premium หรือ Discount ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที อาจสูงกว่ามูลค่าของ ETF กองอื น

11. ความเสี ยงของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ผลการดําเนินงานของกองทุนขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของแต่ละบริษัทที กองทุนลงทุน การเปลี ยนแปลงเงื อนไขทางการเงิน
ของบริษัทดังกล่าวอาจทําให้มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวปรับลดลงได้

12. ความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ปัจจัยที ก่อให้เกิดความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ได้แก่ การเปลี ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ลักษณะการ
บริโภค ความคาดหวังของนักลงทุน และอื นๆ ซึ งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าการลงทุน โดยทั วไปแล้ว ตลาด
เกิดใหม่จะมีความผันผวนมากกว่าตลาดที พัฒนาแล้ว และอาจมีความผันผวนทางราคาอย่างมาก ตราสารอนุพันธ์ ออปชั น และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  (Warrants) ที อยู่ในกองทุนหลักอาจทําให้กองทุนหลักได้รับผลกระทบอย่างมากจากความผันผวนของ
ตลาด ความเคลื อนไหวในตลาดอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอย่างมาก

13. ความเสี ยงจากการไม่กระจายการลงทุน
กองทุนจัดอยู่ในประเภทการลงทุนที  "ไม่กระจายการลงทุน" ภายใต ้Investment Company Act of 1940 ("1940 Act") ส่ง
ผลให้กองทุนมีความเสี ยงที อาจเผชิญความผันผวนมากกว่ากองทุนที กระจายการลงทุน เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในจํานวน
บริษัทที น้อยกว่าหรืออาจลงทุนในบริษัทผู้ออกรายเดียว ผลที ได้คือกําไรและขาดทุนจากการลงทุนครั งเดียวอาจมีผลกระทบ
ต่อ NAV ของกองทุนมากกว่าและอาจทําให้กองทุนผันผวนมากกว่ากองทุนที ลงทุนกระจายตัวมากกว่า

14. ความเสี ยงด้านปฏิบัติการ
กองทุนมีความเสี ยงด้านปฏิบัติการที เกิดจากปัจจัยหลายประการซึ งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความผิดพลาดของคน ความผิด
พลาดในการประมวลผลและการสื อสาร ความผิดพลาดของผู้ให้บริการของกองทุน คู่สัญญา หรือบุคคลภายนอกอื น ๆ
กระบวนการและเทคโนโลยีเกิดความล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพ หรือความล้มเหลวของระบบ

15. ความเสี ยงของการบริหารแบบเชิงรับ
การลงทุนในกองทุนมีความเสี ยงคล้ายกับการลงทุนในกองทุนที ลงทุนในตราสารทุนที ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ความ
ผันผวนของตลาดที เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย และ
การรับรู้แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนไม่ได้มีการจัดการแบบ “เชิงรุก” ดังนั นผลการดําเนินงาน
ของกองทุนอาจต่ํากว่ากองทุนที มีการเปลี ยนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในรูปแบบเชิงรุก

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์&
อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลง
สกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนิน
การในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Global X Management Company LLC
หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์
อีทีเอฟ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยพลัน

(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วน
สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให ้
ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ งจะส่งผลให้มี net exposure ที เกี ยวข้องกับความเสี ยงต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์
(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับบริษัทจัดการในราคาตามมูลค่าที ตราไว้ โดยผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
จะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยการซื อขาย

หมายเหตุ :
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ สั งขายคืนหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Internet (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual
fund by phone) (ถ้ามี) , บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วย
ลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการ
ซื อขาย

หมายเหตุ : ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ
สั งขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั งผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
จัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) อย่างน้อย 1 ราย

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) ,
บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1  การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขายและเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1
หน่วยของการซื อขาย ได้ที บริษัทจัดการ ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที บริษัทจัดการกําหนด
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการภายหลังเวลาที บริษัทจัดการกําหนด ของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใด ให ้
ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไป

2) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5
วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
โดยบริษัทจะชําระเป็นเงินสดและ/หรือตะกร้าหลักทรัพย์ หรือวิธีการอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนด

ในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจต้องชําระเงินสดเป็นการเพิ มเติม หรือได้รับคืนเงินสด (ส่วน
ต่างเงินสด) ซึ งขึ นอยู่กับส่วนต่างของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของการซื อขาย และมูลค่าของตระกร้าหลักทรัพย ์(PDF)
และราคาซื อขายหน่วยลงทุน (กองทุนหลัก) ของวันทําการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การเพิ มขึ นของส่วนต่างเงินสดจะเพิ มขึ น
เป็นทวีคูณของหน่วยของการซื อขาย (CU)

3) ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั นได้ในระหว่างวันและเวลา
ทําการของบริษัทจัดการ ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

4) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนจะกระทําในวันทําการที ชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องอื นใด ประกาศกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจแก้ไขรายละเอียดโครงการเพื อเปลี ยนแปลงวันทําการลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในกรณีที กฎ
ระเบียบ และ/หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลง เพื อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎระเบียบดังกล่าว
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

5) บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์เพื อขอลดจํานวนหน่วยลงทุนที จะ
รับซื อคืนได้ตามวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
การลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือ
เกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขายคืนได้ เช่น การส่งคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักถูกระงับเป็นการชั วคราวในวันทําการดังกล่าว หรือบริษัทจัดการระงับการใช้สิทธิ
ของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามสัญญาระหว่างบริษัทจัดการ กับ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเข้าสู่ภาวะล้ม
ละลาย เป็นต้น โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน สําหรับผู้ลงทุนทั วไป

1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียด
ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี

ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดัง
กล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10

(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

5. ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไป สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามเงื อนไข ขั นตอนและวิธี
การรับซื อคืนที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด ทั งนี การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับผู้ลงทุนทั วไปนั น จะเป็นไปตามเงื อนไข
และวิธีการที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด

7.4.3 การซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุน
ของกองทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื อเป็นการเพิ มสภาพคล่องในการ
ลงทุนให้กับผู้สนใจลงทุนทั วไป โดยผู้ลงทุนทั วไป และผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถซื อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปที ซื อขายผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 

(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่ง
ทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง

(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น.

บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข วัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราว หรือถาวรได้
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและ
แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุนให้ต่างไปจากเดิมได้ เช่น หากผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการ
ตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจาก
วัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั งนี การเปลี ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งใ
ผู้ลงทุนทราบผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือนํา
ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ  7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (ถ้ามี) , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 

(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 

1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating)

ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot) ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน

วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์

1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด

3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคา
ตลาด ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล

5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 
1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 
1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ
2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บ
ไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้
รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 5 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดที เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการ จึงอาจ
เปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วง
ที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
แต่ละรายการที มีการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลา
ที บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง

(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม

(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ

(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี)

(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี

(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)

(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น

(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติม จํานวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวม

(21) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน เป็นไปตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการส่งมอบหลักทรัพย์สําหรับ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที จ่ายจริง

(23) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง

(24) ค่าผู้ทําหน้าที ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทั วไป ในกรณีที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป ที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการ
ซื อขายหลักทรัพย์ตามที ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และผู้ขายหน่วยลงทุนแต่ละรายอาจเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนครั ง
แรก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราที แตกต่างกัน

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ตามที นายทะเบียนเรียก
เก็บ

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียก
เก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น

2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง

3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ทั งนี ในช่วงก่อนวันที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะคํานวณ
ดังนี 

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ

ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

กองทุนมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศที มีเวลา ช้า กว่าประเทศไทยประมาณ 12 ชั วโมง ซึ งกองทุนนั นมีการประกาศ NAV
ภายในวันที  T+1 จึงทําให้กองทุนของไทยต้องคํานวณ NAV ภายใน T+1 วันทําการ และประกาศ NAV ภายใน T+2 วันทําการ

(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการ
ถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดัง
กล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1
วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัท
จัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2)

(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4     บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 

(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.

16.2.5 มูลค่าหน่วยลงทุนอ้างอิง (iNAV) คือ ราคาปัจจุบันของตะกร้าหลักทรัพย์ ณ ขณะที คํานวณ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุน
ต่อหน่วยของการซื อขายของกองทุนที เป็นส่วนประกอบของหน่วยของการซื อขาย ซึ งผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ณ
ขณะนั น ๆ โดยเบื องต้นบริษัทจัดการจะเป็นผู้คํานวณและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. < 1 สตางค์ หรือ
< 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วย
ไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์ และ
≥ 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/ราคา
หน่วย
เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจาก
วันที คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุนเปิด
โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของ
วันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วนที 
2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อ
หรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึง
การแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

1  ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ ง
มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุน
เปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

 1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ

2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัท
จัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ อาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Robotics & Artificial Intelligence ETF 

1.3. ชื อย่อ :  UBOT 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ :

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) :  

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) :

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็น
ทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื อขาย

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ
ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

 บริษัทจัดการอาจพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื น
ใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั วไป ที ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศที ลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั วโลก ที เกี ยวข้องกับหุ่นยนต์ที ใช้ในอุตสาหกรรม (Robotics) และ
ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence (AI))

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื อเทียบกับดัชนี
อ้างอิง (Tracking Error) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมี
บางขณะที ค่า Tracking Error มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

นอกจากนี บริษัทจัดการกําหนดให้ผู้ดูแลสภาพคล่องพยายามทําหน้าที เพื อให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง
เมื อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมีบางขณะที ค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง เมื อ
เทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)

 กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ปัจจัยอ้างอิง : ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด (passive
management/index tracking)
โดย บลจ. จะพยายามดํารงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ
ดัชนีชี วัด (tracking error : “TE”) :  5.00 % ต่อปี

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื อ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ ง
กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุน

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America)
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนําเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือ ในรูปสกุลเงินอื นใด หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิแก้ไขรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
หรือตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) หรือตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Non
– investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade)
หรือตราสารที ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(listed securities) แล้วแต่กรณี ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
(FX Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจ
พิจารณาป้องกันความเสี ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น และ/หรือ อาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) ได ้ ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

(3) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อื นหรือทรัพย์สินอื น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้

(4) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

(5) ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา
ดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุ
นรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสม

ลักษณะสําคัญของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 
บริษัทจัดการ : 
(Investment Advisor)

Global X Management Company LLC 

วันที จัดตั งกองทุน : 9 ธันวาคม 2559
ประเภทโครงการ : ตราสารทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน :

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC.
ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทั วไปกองทุนจะใช้กลยุทธ ์Replication ซึ งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นส่วน
ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงนั น อย่างไรก็ตาม กองทุน
อาจใช้กลยุทธ์ลงทุนในหลักทรัพย์ตัวอย่างเพื อเป็นตัวแทนที เกี ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง
(Representative Sampling Strategy) เมื อกลยุทธ ์Replication อาจส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น เช่น เมื อมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือมีต้นทุนจํานวน
มากที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื อให้สัดส่วนการลงทุนใกล้เคียงดัชนี
อ้างอิง เช่น ในกรณีที หลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงไม่มีสภาพคล่องชั วคราว ไม่สามารถ
ลงทุนได้หรือสภาพคล่องน้อยลง หรือเป็นผลมาจากข้อจํากัดหรือข้อจํากัดทางกฎหมาย
(เช่น ข้อกําหนดด้านภาษี) ที ใช้กับกองทุนแต่ไม่ใช่ดัชนีอ้างอิง

ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อ
ขาย :

NASDAQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

วันทําการซื อขาย : ทุกวันทําการ
อายุโครงการ : ไม่กําหนด
การจ่ายเงินปันผล :  มีการจ่ายเงินปันผล

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน
และนายทะเบียน : 

Brown Brothers Harriman & Co 

Bloomberg Ticker :  BOTZ US 
Bloomberg Benchmark Ticker
: 

IBOTZNT

Website : 

Index provider :

https://www.globalxetfs.com/funds/botz/ 

INDXX, LLC.

ข้อมูลดัชนีชี วัด : 

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการ
ออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการ
ใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ขั นแรก : กรอบการคัดเลือกหลักทรัพย์

• บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ซึ งรวม
ถึงบริษัทที เกี ยวข้องกับการพัฒนาและการผลิตในด้าน

 หุ่นยนต์ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัต ิ: ผลิตภัณฑ์และบริการหุ่นยนต์ที 
ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการผลิต

 ยานยนต์และโดรนไร้คนขับ : ยานยนต์ไร้คนขับ (รวมทั ง Hardware และ Software
สําหรับรถยนต์ขับเคลื อนอัตโนมัต)ิ โดรน และหุ่นยนต์ที ใช้ในทางการทหารและตลาดผู้
บริโภคทั วไป

 หุ่นยนต์ที ไม่ได้ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม : หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ ์(AI)  ที ใช้ใน
เชิงการเกษตร การบริการทางการแพทย์ ผู้บริโภคทั วไป และการบันเทิง สันทนาการ
เป็นต้น

 ปัญญาประดิษฐ ์(AI) : Application เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ซึ งนํานวัตกรรม
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การคาดการณ,์ ระบบการทํางานโดย
อัตโนมัติ และอื นๆ

• บริษัทที มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้น หรือบริษัทที 
แสดงได้ว่าอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้นเป็นธุรกิจหลัก

ขั นที สอง : หลักทรัพย์ที จะผ่านการคัดเลือกมารวมอยู่ในดัชนี

• บริษัทที จะได้รับการพิจารณา จะต้อง

 มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 300 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดของประเทศที พัฒนาแล้ว

 มีปริมาณการซื อขายเฉลี ยรายวันในรอบ 6 เดือนล่าสุดไม่น้อยกว่า 2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือตั งแต่วันเสนอขายหุ้นทั วไปครั งแรก (IPO) ในกรณีของการเสนอขายหุ้น
ครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการออกดัชนีกําหนดไว)้

 ในกรณีที หลักทรัพย์นั น ไม่มีประวัติการซื อขายเป็นเวลา 6 เดือน สําหรับในกรณีของ
การเสนอขายหุ้นครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการดัชนี
กําหนดไว้ จะนําหลักทรัพย์นั นมารวมพิจารณาได้ หลักทรัพย์นั นต้องจดทะเบียนแล้ว
อย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันคัดเลือกหลักทรัพย์ และอย่างน้อย 3 เดือน สําหรับการเสนอ
ขายหุ้นครั งแรกในกรณีอื น

 มีจํานวนหุ้นที ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จํานวนหุ้นที จําหน่ายแล้วทั งหมด

• หลักทรัพย์ที จะยังคงอยู่ในดัชนีอ้างอิงต่อไปได้นั น จะต้องมีมูลค่าตามราคาตลาด
(Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีมูลค่าการซื อขาย
ต่อวันไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั งนี ยังคงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดอื นๆ
ด้วย

• การเสนอขายหุ้นครั งแรก (IPO) ที จะถือว่าเป็น Significant IPO ก็ต่อเมื อบริษัทนั น มี
มูลค่าตามราคาตลาด สูงกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทที เป็นองค์
ประกอบของดัชนี ณ วันที คํานวณเพื อทบทวนองค์ประกอบของดัชนี (Reconstitution
Selection Day)

นํ้าหนักของหลักทรัพย์ซึ งเป็นส่วนประกอบในดัชนี

• องค์ประกอบของดัชนีมีการคํานวณนํ้าหนักตามมูลค่าตามราคาตลาด โดยมีข้อ
กําหนดดังต่อไปนี 

 หลักทรัพย์แต่ละตัวจะมีน้ําหนักอย่างน้อยร้อยละ 0.3 และสูงสุดร้อยละ 8

 หลักทรัพย์แต่ละตัวที มีน้ําหนักเกินร้อยละ 5 เมื อรวมกันแล้วน้ําหนักจะต้องไม่เกินร้อย
ละ 40 ของนํ้าหนักของดัชนี และหลักทรัพย์ที เหลือจะมีน้ําหนักได้ไม่เกินร้อยละ 4.5

การปรับนํ้าหนัก (Rebalancing)

• การปรับนํ้าหนักและอาจมีการคัดหุ้นเข้า/ออก ในส่วนประกอบของดัชนี ซึ งจะทําเป็น
รายปี ในวันทําการซื อขายสุดท้ายของเดือนมิถุนายน

• จะทบทวนดัชนี ทุกครึ งปี เพื อพิจารณาบริษัทที มีการ IPO ใหม่ รวมถึงเพื อพิจารณา
การดําเนินงานขององค์กร (Corporate Action) ที อาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์นั นๆ
ด้วยเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที เก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.68

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและบริการ (12b1) ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอื นๆ 0.00

ค่าใช้จ่ายรวมในการดําเนินงานประจําปีของกองทุน 0.68

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ความเสี ยงที สําคัญของกองทุนหลัก

1. ความเสี ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risk) 
คือความเสี ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน ที เกิดจากการเปลี ยนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี ย และ Investor perception ซึ ง อาจส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ที ลงทุนปรับเพิ มขึ นหรือลดลง

2. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence 
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence อาจมีข้อจํากัดด้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน
หรือบุคลากร บริษัทเหล่านี มักเผชิญกับการแข่งขันที รุนแรงและผลิตภัณฑ์อาจล้าสมัยอย่างรวดเร็ว บริษัทเหล่านี ยังต้องพึ งพา
สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก และอาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียหรือการด้อยค่าของสินค้าเหล่านั น และไม่
สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทเหล่านี จะสามารถปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้จากการใช้เทคโนโลยีในทางที ผิด หรือคู่
แข่งจะไม่พัฒนาเทคโนโลยีที คล้ายคลึงหรือเหนือกว่าเทคโนโลยีของบริษัท บริษัทเหล่านี มักใช้จ่ายเงินลงทุนจํานวนมากใน
การวิจัยและพัฒนา และไม่มีการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที ผลิตโดยบริษัทเหล่านี จะประสบความสําเร็จเสมอไป
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence เป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ งอาจส่งผลเสียอย่างมาก
ต่อบริษัทเหล่านี บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก มีแนวโน้มที จะผันผวน
มากกว่าบริษัทที ไม่พึ งพาเทคโนโลยีมากนัก นอกจากนี วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาจต้องเผชิญกับ
การกฎระเบียบที เข้มงวดเพิ มขึ นในอนาคตซึ งอาจจํากัดการพัฒนาเทคโนโลยี และเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริษัทที 
พัฒนาและ/หรือใช้เทคโนโลยีเหล่านี ในทํานองเดียวกัน การรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคและแหล่งข้อมูลอื นๆ อาจต้องเผชิญ
กับการตรวจสอบที เพิ มขึ น บริษัทในภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
ที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจ
ขัดขวางความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน ลูกค้าและ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทเหล่านี 
อาจกระจุกตัวอยู่ในประเทศ ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเฉพาะ ซึ งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อหนึ งในประเทศ
ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเหล่านี อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัท กองทุนจะมีความเสี ยงทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชียและ
ในทวีปยุโรปมากกว่าภูมิภาคอื น

3. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม
บริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่อาจมีผลการดําเนินงานล้อไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้น ซึ งโดยทั วไปหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่
มีแนวโน้มที จะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหรือแย่กว่าตลาดหุ้นในแต่ละช่วงเวลา และในอดีตที ผ่านมา แต่ละช่วงเวลาอาจ
ครอบคลุมระยะเวลายาวนานหลายปีด้วยเช่นกัน

บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมอาจมีความผันผวนมากกว่าและมีแนวโน้มที จะมีสายผลิตภัณฑ์ที แคบกว่ามี
ทรัพยากรทางการเงินน้อยกว่า ความชํานาญและประสบการณ์ในการจัดการ และมีความได้เปรียบในการแข่งขันน้อยกว่าเมื อ
เปรียบเทียบกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ นอกจากนี บริษัทเหล่านี มักมีความผันผวนของราคามากกว่า ปริมาณการซื อขาย
น้อยกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกว่าบริษัทที มีขนาดใหญ่และเป็นที ยอมรับมากกว่า อย่างไรก็ดี ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเหมือนกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ได้

4. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
บริษัทในภาคอุตสาหกรรมอาจมีความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที มีลักษณะเฉพาะทาง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตอาจเผชิญกับสินค้าล้าสมัยเนื องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที รวดเร็ว กฎระเบียบของรัฐบาล
เหตุการณ์ต่างๆ ที เกิดขึ นในโลก และภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม บริษัทอาจ
ได้รับผลกระทบในทางลบจากความเสียหายต่อสิ งแวดล้อมและการเรียกร้องความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริษัทในภาค
อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที 
ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจขัดขวางความสามารถของบริษัทในการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน

5. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ IT 
บริษัทในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเผชิญการเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวงจรผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี สินค้าล้าสมัยอย่าง
รวดเร็ว ระเบียบราชการ และการแข่งขันที เพิ มขึ นทั งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั งการแข่งขันจากคู่แข่งจากต่างประเทศ
ด้วยต้นทุนการผลิตที ตํ่าลง บริษัทที ต้องพึ งพาเทคโนโลยีมีแนวโน้มที จะผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวมและประเด็นการจดสิทธิ
บัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีผลกระทบต่อบริษัทเหล่านี เช่นกัน นอกจากนี บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีข้อจํากัดด้าน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน หรือบุคลากร

6. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery)
ภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery) เป็นภาคที ใช้เงินทุนสูง เงินทุนหมุนเวียนและการจัดการบริหารกระแสเงินสด
เป็นสิ งสําคัญและมีผลต่อความสําเร็จของบริษัทเพราะการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและการครอบครองกิจการเป็นสิ งสําคัญ
ที จะรักษายอดขายและรายได้ วัฎจักรการลงทุนที ยาวนานเพิ มความท้าทายให้กับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเกี ยวกับการ
ขยายกําลังการผลิต ซึ งอาจจํากัดความสามารถของบริษัทในการเติบโตในช่วงที มีความต้องการเพิ มขึ น และอาจส่งผลให้มี
กําลังการผลิตส่วนเกินในช่วงเวลาที มีความต้องการลดลง ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจนี อาจขึ นอยู่กับวัฏจักรธุรกิจอย่างมาก
และมีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของตลาดค่อนข้างสูง บริษัทที อยู่ในภาคธุรกิจที มีอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยี
อาจเผชิญกับความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน บริษัทที ผลิตสินค้าที มีลักษณะเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์มี
แนวโน้มที จะมีอัตรากําไรขั นต้นที น้อย และต้องรักษาเครือข่ายการจัดจําหน่ายและ Network เพื อรักษายอดขายให้เพียงพอ

7. ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน
เนื องจากทรัพย์สินของกองทุนอาจถูกนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั นโดยปกติแล้ว รายได้ที 
กองทุนได้รับจากการลงทุนเหล่านี จะเป็นสกุลเงินต่างประเทศ การที กองทุนเปิดรับเงินตราต่างประเทศและการเปลี ยนแปลง
มูลค่าของสกุลเงินต่างประเทศเมื อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลงและมูลค่าของเงินตรา
ต่างประเทศบางสกุลอาจมีความผันผวนในระดับสูง นอกจากนี กองทุนอาจมีค่าใช้จ่ายในการแปลงค่าเงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐ
และสกุลเงินต่างประเทศ

8. ความเสี ยงด้านการดูแลรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ
กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงเงินสดกับธนาคารต่างประเทศ, ตัวแทนและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที ได้รับการ
แต่งตั งจากผู้ดูแลของกองทุน การลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี ยงในการดูแลรักษาหลักทรัพย์มากกว่าการลงทุนใน
ตลาดที พัฒนาแล้ว ตลาดของประเทศที ด้อยพัฒนามีแนวโน้มที จะประสบปัญหากับการหักบัญชี, การชําระเงินและการถือหลัก
ทรัพย์โดยธนาคารท้องถิ น ตัวแทน และผู้รับฝากเงิน

9. ความเสี ยงของการลงทุนในต่างประเทศ
อาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชีวภาพ หรือภัยอื น ๆ อาจเกิดขึ นในภูมิภาคที กองทุนลงทุน ซึ งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
หรือการประกอบธุรกิจเฉพาะของบริษัทในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ ง ส่งผลกระทบต่อกองทุนจากการลงทุนในภูมิภาคที ได้รับผลก
ระทบหรือในภูมิภาคที เชื อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคที ได้รับผลกระทบ

10. ความเสี ยงจากการซื อขายในตลาดปิดระหว่างประเทศ
กองทุนอาจเข้าทําการซื อขายในตลาดแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศที อาจปิด ในขณะที ตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าลงทุน
ยังคงเปิดซื อตามปกติ การดําเนินธุรกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื อนระหว่างราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง
ดังกล่าวกับราคาล่าสุดของหลักทรัพย์นั น  (เช่น ราคาของกองทุนจากตลาดต่างประเทศที ปิด) ความคลาดเคลื อนเหล่านี อาจส่ง
ผลให้เกิด Premium หรือ Discount ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที อาจสูงกว่ามูลค่าของ ETF กองอื น

11. ความเสี ยงของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ผลการดําเนินงานของกองทุนขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของแต่ละบริษัทที กองทุนลงทุน การเปลี ยนแปลงเงื อนไขทางการเงิน
ของบริษัทดังกล่าวอาจทําให้มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวปรับลดลงได้

12. ความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ปัจจัยที ก่อให้เกิดความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ได้แก่ การเปลี ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ลักษณะการ
บริโภค ความคาดหวังของนักลงทุน และอื นๆ ซึ งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าการลงทุน โดยทั วไปแล้ว ตลาด
เกิดใหม่จะมีความผันผวนมากกว่าตลาดที พัฒนาแล้ว และอาจมีความผันผวนทางราคาอย่างมาก ตราสารอนุพันธ์ ออปชั น และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  (Warrants) ที อยู่ในกองทุนหลักอาจทําให้กองทุนหลักได้รับผลกระทบอย่างมากจากความผันผวนของ
ตลาด ความเคลื อนไหวในตลาดอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอย่างมาก

13. ความเสี ยงจากการไม่กระจายการลงทุน
กองทุนจัดอยู่ในประเภทการลงทุนที  "ไม่กระจายการลงทุน" ภายใต ้Investment Company Act of 1940 ("1940 Act") ส่ง
ผลให้กองทุนมีความเสี ยงที อาจเผชิญความผันผวนมากกว่ากองทุนที กระจายการลงทุน เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในจํานวน
บริษัทที น้อยกว่าหรืออาจลงทุนในบริษัทผู้ออกรายเดียว ผลที ได้คือกําไรและขาดทุนจากการลงทุนครั งเดียวอาจมีผลกระทบ
ต่อ NAV ของกองทุนมากกว่าและอาจทําให้กองทุนผันผวนมากกว่ากองทุนที ลงทุนกระจายตัวมากกว่า

14. ความเสี ยงด้านปฏิบัติการ
กองทุนมีความเสี ยงด้านปฏิบัติการที เกิดจากปัจจัยหลายประการซึ งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความผิดพลาดของคน ความผิด
พลาดในการประมวลผลและการสื อสาร ความผิดพลาดของผู้ให้บริการของกองทุน คู่สัญญา หรือบุคคลภายนอกอื น ๆ
กระบวนการและเทคโนโลยีเกิดความล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพ หรือความล้มเหลวของระบบ

15. ความเสี ยงของการบริหารแบบเชิงรับ
การลงทุนในกองทุนมีความเสี ยงคล้ายกับการลงทุนในกองทุนที ลงทุนในตราสารทุนที ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ความ
ผันผวนของตลาดที เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย และ
การรับรู้แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนไม่ได้มีการจัดการแบบ “เชิงรุก” ดังนั นผลการดําเนินงาน
ของกองทุนอาจต่ํากว่ากองทุนที มีการเปลี ยนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในรูปแบบเชิงรุก

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์&
อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลง
สกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนิน
การในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Global X Management Company LLC
หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์
อีทีเอฟ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยพลัน

(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วน
สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให ้
ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ งจะส่งผลให้มี net exposure ที เกี ยวข้องกับความเสี ยงต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์
(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับบริษัทจัดการในราคาตามมูลค่าที ตราไว้ โดยผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
จะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยการซื อขาย

หมายเหตุ :
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ สั งขายคืนหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Internet (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual
fund by phone) (ถ้ามี) , บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วย
ลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการ
ซื อขาย

หมายเหตุ : ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ
สั งขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั งผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
จัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) อย่างน้อย 1 ราย

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) ,
บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1  การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขายและเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1
หน่วยของการซื อขาย ได้ที บริษัทจัดการ ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที บริษัทจัดการกําหนด
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการภายหลังเวลาที บริษัทจัดการกําหนด ของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใด ให ้
ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไป

2) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5
วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
โดยบริษัทจะชําระเป็นเงินสดและ/หรือตะกร้าหลักทรัพย์ หรือวิธีการอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนด

ในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจต้องชําระเงินสดเป็นการเพิ มเติม หรือได้รับคืนเงินสด (ส่วน
ต่างเงินสด) ซึ งขึ นอยู่กับส่วนต่างของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของการซื อขาย และมูลค่าของตระกร้าหลักทรัพย ์(PDF)
และราคาซื อขายหน่วยลงทุน (กองทุนหลัก) ของวันทําการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การเพิ มขึ นของส่วนต่างเงินสดจะเพิ มขึ น
เป็นทวีคูณของหน่วยของการซื อขาย (CU)

3) ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั นได้ในระหว่างวันและเวลา
ทําการของบริษัทจัดการ ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

4) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนจะกระทําในวันทําการที ชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องอื นใด ประกาศกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจแก้ไขรายละเอียดโครงการเพื อเปลี ยนแปลงวันทําการลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในกรณีที กฎ
ระเบียบ และ/หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลง เพื อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎระเบียบดังกล่าว
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

5) บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์เพื อขอลดจํานวนหน่วยลงทุนที จะ
รับซื อคืนได้ตามวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
การลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือ
เกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขายคืนได้ เช่น การส่งคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักถูกระงับเป็นการชั วคราวในวันทําการดังกล่าว หรือบริษัทจัดการระงับการใช้สิทธิ
ของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามสัญญาระหว่างบริษัทจัดการ กับ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเข้าสู่ภาวะล้ม
ละลาย เป็นต้น โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน สําหรับผู้ลงทุนทั วไป

1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียด
ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี

ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดัง
กล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10

(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

5. ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไป สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามเงื อนไข ขั นตอนและวิธี
การรับซื อคืนที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด ทั งนี การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับผู้ลงทุนทั วไปนั น จะเป็นไปตามเงื อนไข
และวิธีการที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด

7.4.3 การซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุน
ของกองทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื อเป็นการเพิ มสภาพคล่องในการ
ลงทุนให้กับผู้สนใจลงทุนทั วไป โดยผู้ลงทุนทั วไป และผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถซื อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปที ซื อขายผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 

(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่ง
ทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง

(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น.

บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข วัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราว หรือถาวรได้
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและ
แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุนให้ต่างไปจากเดิมได้ เช่น หากผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการ
ตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจาก
วัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั งนี การเปลี ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งใ
ผู้ลงทุนทราบผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือนํา
ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ  7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (ถ้ามี) , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 

(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 

1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating)

ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot) ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน

วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์

1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด

3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคา
ตลาด ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล

5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 
1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 
1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ
2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บ
ไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้
รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 5 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดที เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการ จึงอาจ
เปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วง
ที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
แต่ละรายการที มีการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลา
ที บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง

(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม

(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ

(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี)

(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี

(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)

(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น

(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติม จํานวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวม

(21) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน เป็นไปตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการส่งมอบหลักทรัพย์สําหรับ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที จ่ายจริง

(23) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง

(24) ค่าผู้ทําหน้าที ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทั วไป ในกรณีที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป ที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการ
ซื อขายหลักทรัพย์ตามที ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และผู้ขายหน่วยลงทุนแต่ละรายอาจเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนครั ง
แรก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราที แตกต่างกัน

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ตามที นายทะเบียนเรียก
เก็บ

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียก
เก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น

2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง

3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ทั งนี ในช่วงก่อนวันที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะคํานวณ
ดังนี 

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ

ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

กองทุนมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศที มีเวลา ช้า กว่าประเทศไทยประมาณ 12 ชั วโมง ซึ งกองทุนนั นมีการประกาศ NAV
ภายในวันที  T+1 จึงทําให้กองทุนของไทยต้องคํานวณ NAV ภายใน T+1 วันทําการ และประกาศ NAV ภายใน T+2 วันทําการ

(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการ
ถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดัง
กล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1
วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัท
จัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2)

(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4     บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 

(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.

16.2.5 มูลค่าหน่วยลงทุนอ้างอิง (iNAV) คือ ราคาปัจจุบันของตะกร้าหลักทรัพย์ ณ ขณะที คํานวณ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุน
ต่อหน่วยของการซื อขายของกองทุนที เป็นส่วนประกอบของหน่วยของการซื อขาย ซึ งผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ณ
ขณะนั น ๆ โดยเบื องต้นบริษัทจัดการจะเป็นผู้คํานวณและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. < 1 สตางค์ หรือ
< 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วย
ไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์ และ
≥ 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/ราคา
หน่วย
เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจาก
วันที คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุนเปิด
โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของ
วันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วนที 
2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อ
หรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึง
การแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

1  ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ ง
มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุน
เปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

 1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ

2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัท
จัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ อาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Robotics & Artificial Intelligence ETF 

1.3. ชื อย่อ :  UBOT 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ :

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) :  

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) :

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็น
ทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื อขาย

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ
ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

 บริษัทจัดการอาจพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื น
ใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั วไป ที ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศที ลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั วโลก ที เกี ยวข้องกับหุ่นยนต์ที ใช้ในอุตสาหกรรม (Robotics) และ
ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence (AI))

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื อเทียบกับดัชนี
อ้างอิง (Tracking Error) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมี
บางขณะที ค่า Tracking Error มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

นอกจากนี บริษัทจัดการกําหนดให้ผู้ดูแลสภาพคล่องพยายามทําหน้าที เพื อให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง
เมื อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมีบางขณะที ค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง เมื อ
เทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)

 กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ปัจจัยอ้างอิง : ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด (passive
management/index tracking)
โดย บลจ. จะพยายามดํารงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ
ดัชนีชี วัด (tracking error : “TE”) :  5.00 % ต่อปี

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื อ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ ง
กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุน

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America)
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนําเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือ ในรูปสกุลเงินอื นใด หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิแก้ไขรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
หรือตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) หรือตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Non
– investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade)
หรือตราสารที ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(listed securities) แล้วแต่กรณี ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
(FX Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจ
พิจารณาป้องกันความเสี ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น และ/หรือ อาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) ได ้ ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

(3) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อื นหรือทรัพย์สินอื น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้

(4) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

(5) ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา
ดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุ
นรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสม

ลักษณะสําคัญของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 
บริษัทจัดการ : 
(Investment Advisor)

Global X Management Company LLC 

วันที จัดตั งกองทุน : 9 ธันวาคม 2559
ประเภทโครงการ : ตราสารทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน :

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC.
ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทั วไปกองทุนจะใช้กลยุทธ ์Replication ซึ งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นส่วน
ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงนั น อย่างไรก็ตาม กองทุน
อาจใช้กลยุทธ์ลงทุนในหลักทรัพย์ตัวอย่างเพื อเป็นตัวแทนที เกี ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง
(Representative Sampling Strategy) เมื อกลยุทธ ์Replication อาจส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น เช่น เมื อมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือมีต้นทุนจํานวน
มากที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื อให้สัดส่วนการลงทุนใกล้เคียงดัชนี
อ้างอิง เช่น ในกรณีที หลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงไม่มีสภาพคล่องชั วคราว ไม่สามารถ
ลงทุนได้หรือสภาพคล่องน้อยลง หรือเป็นผลมาจากข้อจํากัดหรือข้อจํากัดทางกฎหมาย
(เช่น ข้อกําหนดด้านภาษี) ที ใช้กับกองทุนแต่ไม่ใช่ดัชนีอ้างอิง

ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อ
ขาย :

NASDAQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

วันทําการซื อขาย : ทุกวันทําการ
อายุโครงการ : ไม่กําหนด
การจ่ายเงินปันผล :  มีการจ่ายเงินปันผล

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน
และนายทะเบียน : 

Brown Brothers Harriman & Co 

Bloomberg Ticker :  BOTZ US 
Bloomberg Benchmark Ticker
: 

IBOTZNT

Website : 

Index provider :

https://www.globalxetfs.com/funds/botz/ 

INDXX, LLC.

ข้อมูลดัชนีชี วัด : 

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการ
ออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการ
ใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ขั นแรก : กรอบการคัดเลือกหลักทรัพย์

• บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ซึ งรวม
ถึงบริษัทที เกี ยวข้องกับการพัฒนาและการผลิตในด้าน

 หุ่นยนต์ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัต ิ: ผลิตภัณฑ์และบริการหุ่นยนต์ที 
ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการผลิต

 ยานยนต์และโดรนไร้คนขับ : ยานยนต์ไร้คนขับ (รวมทั ง Hardware และ Software
สําหรับรถยนต์ขับเคลื อนอัตโนมัต)ิ โดรน และหุ่นยนต์ที ใช้ในทางการทหารและตลาดผู้
บริโภคทั วไป

 หุ่นยนต์ที ไม่ได้ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม : หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ ์(AI)  ที ใช้ใน
เชิงการเกษตร การบริการทางการแพทย์ ผู้บริโภคทั วไป และการบันเทิง สันทนาการ
เป็นต้น

 ปัญญาประดิษฐ ์(AI) : Application เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ซึ งนํานวัตกรรม
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การคาดการณ,์ ระบบการทํางานโดย
อัตโนมัติ และอื นๆ

• บริษัทที มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้น หรือบริษัทที 
แสดงได้ว่าอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้นเป็นธุรกิจหลัก

ขั นที สอง : หลักทรัพย์ที จะผ่านการคัดเลือกมารวมอยู่ในดัชนี

• บริษัทที จะได้รับการพิจารณา จะต้อง

 มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 300 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดของประเทศที พัฒนาแล้ว

 มีปริมาณการซื อขายเฉลี ยรายวันในรอบ 6 เดือนล่าสุดไม่น้อยกว่า 2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือตั งแต่วันเสนอขายหุ้นทั วไปครั งแรก (IPO) ในกรณีของการเสนอขายหุ้น
ครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการออกดัชนีกําหนดไว)้

 ในกรณีที หลักทรัพย์นั น ไม่มีประวัติการซื อขายเป็นเวลา 6 เดือน สําหรับในกรณีของ
การเสนอขายหุ้นครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการดัชนี
กําหนดไว้ จะนําหลักทรัพย์นั นมารวมพิจารณาได้ หลักทรัพย์นั นต้องจดทะเบียนแล้ว
อย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันคัดเลือกหลักทรัพย์ และอย่างน้อย 3 เดือน สําหรับการเสนอ
ขายหุ้นครั งแรกในกรณีอื น

 มีจํานวนหุ้นที ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จํานวนหุ้นที จําหน่ายแล้วทั งหมด

• หลักทรัพย์ที จะยังคงอยู่ในดัชนีอ้างอิงต่อไปได้นั น จะต้องมีมูลค่าตามราคาตลาด
(Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีมูลค่าการซื อขาย
ต่อวันไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั งนี ยังคงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดอื นๆ
ด้วย

• การเสนอขายหุ้นครั งแรก (IPO) ที จะถือว่าเป็น Significant IPO ก็ต่อเมื อบริษัทนั น มี
มูลค่าตามราคาตลาด สูงกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทที เป็นองค์
ประกอบของดัชนี ณ วันที คํานวณเพื อทบทวนองค์ประกอบของดัชนี (Reconstitution
Selection Day)

นํ้าหนักของหลักทรัพย์ซึ งเป็นส่วนประกอบในดัชนี

• องค์ประกอบของดัชนีมีการคํานวณนํ้าหนักตามมูลค่าตามราคาตลาด โดยมีข้อ
กําหนดดังต่อไปนี 

 หลักทรัพย์แต่ละตัวจะมีน้ําหนักอย่างน้อยร้อยละ 0.3 และสูงสุดร้อยละ 8

 หลักทรัพย์แต่ละตัวที มีน้ําหนักเกินร้อยละ 5 เมื อรวมกันแล้วน้ําหนักจะต้องไม่เกินร้อย
ละ 40 ของนํ้าหนักของดัชนี และหลักทรัพย์ที เหลือจะมีน้ําหนักได้ไม่เกินร้อยละ 4.5

การปรับนํ้าหนัก (Rebalancing)

• การปรับนํ้าหนักและอาจมีการคัดหุ้นเข้า/ออก ในส่วนประกอบของดัชนี ซึ งจะทําเป็น
รายปี ในวันทําการซื อขายสุดท้ายของเดือนมิถุนายน

• จะทบทวนดัชนี ทุกครึ งปี เพื อพิจารณาบริษัทที มีการ IPO ใหม่ รวมถึงเพื อพิจารณา
การดําเนินงานขององค์กร (Corporate Action) ที อาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์นั นๆ
ด้วยเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที เก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.68

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและบริการ (12b1) ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอื นๆ 0.00

ค่าใช้จ่ายรวมในการดําเนินงานประจําปีของกองทุน 0.68

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ความเสี ยงที สําคัญของกองทุนหลัก

1. ความเสี ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risk) 
คือความเสี ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน ที เกิดจากการเปลี ยนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี ย และ Investor perception ซึ ง อาจส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ที ลงทุนปรับเพิ มขึ นหรือลดลง

2. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence 
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence อาจมีข้อจํากัดด้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน
หรือบุคลากร บริษัทเหล่านี มักเผชิญกับการแข่งขันที รุนแรงและผลิตภัณฑ์อาจล้าสมัยอย่างรวดเร็ว บริษัทเหล่านี ยังต้องพึ งพา
สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก และอาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียหรือการด้อยค่าของสินค้าเหล่านั น และไม่
สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทเหล่านี จะสามารถปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้จากการใช้เทคโนโลยีในทางที ผิด หรือคู่
แข่งจะไม่พัฒนาเทคโนโลยีที คล้ายคลึงหรือเหนือกว่าเทคโนโลยีของบริษัท บริษัทเหล่านี มักใช้จ่ายเงินลงทุนจํานวนมากใน
การวิจัยและพัฒนา และไม่มีการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที ผลิตโดยบริษัทเหล่านี จะประสบความสําเร็จเสมอไป
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence เป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ งอาจส่งผลเสียอย่างมาก
ต่อบริษัทเหล่านี บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก มีแนวโน้มที จะผันผวน
มากกว่าบริษัทที ไม่พึ งพาเทคโนโลยีมากนัก นอกจากนี วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาจต้องเผชิญกับ
การกฎระเบียบที เข้มงวดเพิ มขึ นในอนาคตซึ งอาจจํากัดการพัฒนาเทคโนโลยี และเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริษัทที 
พัฒนาและ/หรือใช้เทคโนโลยีเหล่านี ในทํานองเดียวกัน การรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคและแหล่งข้อมูลอื นๆ อาจต้องเผชิญ
กับการตรวจสอบที เพิ มขึ น บริษัทในภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
ที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจ
ขัดขวางความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน ลูกค้าและ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทเหล่านี 
อาจกระจุกตัวอยู่ในประเทศ ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเฉพาะ ซึ งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อหนึ งในประเทศ
ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเหล่านี อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัท กองทุนจะมีความเสี ยงทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชียและ
ในทวีปยุโรปมากกว่าภูมิภาคอื น

3. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม
บริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่อาจมีผลการดําเนินงานล้อไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้น ซึ งโดยทั วไปหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่
มีแนวโน้มที จะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหรือแย่กว่าตลาดหุ้นในแต่ละช่วงเวลา และในอดีตที ผ่านมา แต่ละช่วงเวลาอาจ
ครอบคลุมระยะเวลายาวนานหลายปีด้วยเช่นกัน

บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมอาจมีความผันผวนมากกว่าและมีแนวโน้มที จะมีสายผลิตภัณฑ์ที แคบกว่ามี
ทรัพยากรทางการเงินน้อยกว่า ความชํานาญและประสบการณ์ในการจัดการ และมีความได้เปรียบในการแข่งขันน้อยกว่าเมื อ
เปรียบเทียบกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ นอกจากนี บริษัทเหล่านี มักมีความผันผวนของราคามากกว่า ปริมาณการซื อขาย
น้อยกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกว่าบริษัทที มีขนาดใหญ่และเป็นที ยอมรับมากกว่า อย่างไรก็ดี ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเหมือนกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ได้

4. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
บริษัทในภาคอุตสาหกรรมอาจมีความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที มีลักษณะเฉพาะทาง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตอาจเผชิญกับสินค้าล้าสมัยเนื องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที รวดเร็ว กฎระเบียบของรัฐบาล
เหตุการณ์ต่างๆ ที เกิดขึ นในโลก และภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม บริษัทอาจ
ได้รับผลกระทบในทางลบจากความเสียหายต่อสิ งแวดล้อมและการเรียกร้องความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริษัทในภาค
อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที 
ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจขัดขวางความสามารถของบริษัทในการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน

5. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ IT 
บริษัทในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเผชิญการเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวงจรผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี สินค้าล้าสมัยอย่าง
รวดเร็ว ระเบียบราชการ และการแข่งขันที เพิ มขึ นทั งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั งการแข่งขันจากคู่แข่งจากต่างประเทศ
ด้วยต้นทุนการผลิตที ตํ่าลง บริษัทที ต้องพึ งพาเทคโนโลยีมีแนวโน้มที จะผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวมและประเด็นการจดสิทธิ
บัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีผลกระทบต่อบริษัทเหล่านี เช่นกัน นอกจากนี บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีข้อจํากัดด้าน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน หรือบุคลากร

6. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery)
ภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery) เป็นภาคที ใช้เงินทุนสูง เงินทุนหมุนเวียนและการจัดการบริหารกระแสเงินสด
เป็นสิ งสําคัญและมีผลต่อความสําเร็จของบริษัทเพราะการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและการครอบครองกิจการเป็นสิ งสําคัญ
ที จะรักษายอดขายและรายได้ วัฎจักรการลงทุนที ยาวนานเพิ มความท้าทายให้กับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเกี ยวกับการ
ขยายกําลังการผลิต ซึ งอาจจํากัดความสามารถของบริษัทในการเติบโตในช่วงที มีความต้องการเพิ มขึ น และอาจส่งผลให้มี
กําลังการผลิตส่วนเกินในช่วงเวลาที มีความต้องการลดลง ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจนี อาจขึ นอยู่กับวัฏจักรธุรกิจอย่างมาก
และมีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของตลาดค่อนข้างสูง บริษัทที อยู่ในภาคธุรกิจที มีอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยี
อาจเผชิญกับความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน บริษัทที ผลิตสินค้าที มีลักษณะเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์มี
แนวโน้มที จะมีอัตรากําไรขั นต้นที น้อย และต้องรักษาเครือข่ายการจัดจําหน่ายและ Network เพื อรักษายอดขายให้เพียงพอ

7. ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน
เนื องจากทรัพย์สินของกองทุนอาจถูกนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั นโดยปกติแล้ว รายได้ที 
กองทุนได้รับจากการลงทุนเหล่านี จะเป็นสกุลเงินต่างประเทศ การที กองทุนเปิดรับเงินตราต่างประเทศและการเปลี ยนแปลง
มูลค่าของสกุลเงินต่างประเทศเมื อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลงและมูลค่าของเงินตรา
ต่างประเทศบางสกุลอาจมีความผันผวนในระดับสูง นอกจากนี กองทุนอาจมีค่าใช้จ่ายในการแปลงค่าเงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐ
และสกุลเงินต่างประเทศ

8. ความเสี ยงด้านการดูแลรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ
กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงเงินสดกับธนาคารต่างประเทศ, ตัวแทนและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที ได้รับการ
แต่งตั งจากผู้ดูแลของกองทุน การลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี ยงในการดูแลรักษาหลักทรัพย์มากกว่าการลงทุนใน
ตลาดที พัฒนาแล้ว ตลาดของประเทศที ด้อยพัฒนามีแนวโน้มที จะประสบปัญหากับการหักบัญชี, การชําระเงินและการถือหลัก
ทรัพย์โดยธนาคารท้องถิ น ตัวแทน และผู้รับฝากเงิน

9. ความเสี ยงของการลงทุนในต่างประเทศ
อาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชีวภาพ หรือภัยอื น ๆ อาจเกิดขึ นในภูมิภาคที กองทุนลงทุน ซึ งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
หรือการประกอบธุรกิจเฉพาะของบริษัทในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ ง ส่งผลกระทบต่อกองทุนจากการลงทุนในภูมิภาคที ได้รับผลก
ระทบหรือในภูมิภาคที เชื อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคที ได้รับผลกระทบ

10. ความเสี ยงจากการซื อขายในตลาดปิดระหว่างประเทศ
กองทุนอาจเข้าทําการซื อขายในตลาดแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศที อาจปิด ในขณะที ตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าลงทุน
ยังคงเปิดซื อตามปกติ การดําเนินธุรกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื อนระหว่างราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง
ดังกล่าวกับราคาล่าสุดของหลักทรัพย์นั น  (เช่น ราคาของกองทุนจากตลาดต่างประเทศที ปิด) ความคลาดเคลื อนเหล่านี อาจส่ง
ผลให้เกิด Premium หรือ Discount ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที อาจสูงกว่ามูลค่าของ ETF กองอื น

11. ความเสี ยงของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ผลการดําเนินงานของกองทุนขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของแต่ละบริษัทที กองทุนลงทุน การเปลี ยนแปลงเงื อนไขทางการเงิน
ของบริษัทดังกล่าวอาจทําให้มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวปรับลดลงได้

12. ความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ปัจจัยที ก่อให้เกิดความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ได้แก่ การเปลี ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ลักษณะการ
บริโภค ความคาดหวังของนักลงทุน และอื นๆ ซึ งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าการลงทุน โดยทั วไปแล้ว ตลาด
เกิดใหม่จะมีความผันผวนมากกว่าตลาดที พัฒนาแล้ว และอาจมีความผันผวนทางราคาอย่างมาก ตราสารอนุพันธ์ ออปชั น และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  (Warrants) ที อยู่ในกองทุนหลักอาจทําให้กองทุนหลักได้รับผลกระทบอย่างมากจากความผันผวนของ
ตลาด ความเคลื อนไหวในตลาดอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอย่างมาก

13. ความเสี ยงจากการไม่กระจายการลงทุน
กองทุนจัดอยู่ในประเภทการลงทุนที  "ไม่กระจายการลงทุน" ภายใต ้Investment Company Act of 1940 ("1940 Act") ส่ง
ผลให้กองทุนมีความเสี ยงที อาจเผชิญความผันผวนมากกว่ากองทุนที กระจายการลงทุน เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในจํานวน
บริษัทที น้อยกว่าหรืออาจลงทุนในบริษัทผู้ออกรายเดียว ผลที ได้คือกําไรและขาดทุนจากการลงทุนครั งเดียวอาจมีผลกระทบ
ต่อ NAV ของกองทุนมากกว่าและอาจทําให้กองทุนผันผวนมากกว่ากองทุนที ลงทุนกระจายตัวมากกว่า

14. ความเสี ยงด้านปฏิบัติการ
กองทุนมีความเสี ยงด้านปฏิบัติการที เกิดจากปัจจัยหลายประการซึ งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความผิดพลาดของคน ความผิด
พลาดในการประมวลผลและการสื อสาร ความผิดพลาดของผู้ให้บริการของกองทุน คู่สัญญา หรือบุคคลภายนอกอื น ๆ
กระบวนการและเทคโนโลยีเกิดความล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพ หรือความล้มเหลวของระบบ

15. ความเสี ยงของการบริหารแบบเชิงรับ
การลงทุนในกองทุนมีความเสี ยงคล้ายกับการลงทุนในกองทุนที ลงทุนในตราสารทุนที ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ความ
ผันผวนของตลาดที เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย และ
การรับรู้แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนไม่ได้มีการจัดการแบบ “เชิงรุก” ดังนั นผลการดําเนินงาน
ของกองทุนอาจต่ํากว่ากองทุนที มีการเปลี ยนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในรูปแบบเชิงรุก

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์&
อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลง
สกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนิน
การในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Global X Management Company LLC
หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์
อีทีเอฟ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยพลัน

(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วน
สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให ้
ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ งจะส่งผลให้มี net exposure ที เกี ยวข้องกับความเสี ยงต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์
(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับบริษัทจัดการในราคาตามมูลค่าที ตราไว้ โดยผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
จะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยการซื อขาย

หมายเหตุ :
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ สั งขายคืนหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Internet (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual
fund by phone) (ถ้ามี) , บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วย
ลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการ
ซื อขาย

หมายเหตุ : ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ
สั งขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั งผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
จัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) อย่างน้อย 1 ราย

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) ,
บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1  การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขายและเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1
หน่วยของการซื อขาย ได้ที บริษัทจัดการ ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที บริษัทจัดการกําหนด
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการภายหลังเวลาที บริษัทจัดการกําหนด ของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใด ให ้
ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไป

2) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5
วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
โดยบริษัทจะชําระเป็นเงินสดและ/หรือตะกร้าหลักทรัพย์ หรือวิธีการอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนด

ในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจต้องชําระเงินสดเป็นการเพิ มเติม หรือได้รับคืนเงินสด (ส่วน
ต่างเงินสด) ซึ งขึ นอยู่กับส่วนต่างของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของการซื อขาย และมูลค่าของตระกร้าหลักทรัพย ์(PDF)
และราคาซื อขายหน่วยลงทุน (กองทุนหลัก) ของวันทําการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การเพิ มขึ นของส่วนต่างเงินสดจะเพิ มขึ น
เป็นทวีคูณของหน่วยของการซื อขาย (CU)

3) ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั นได้ในระหว่างวันและเวลา
ทําการของบริษัทจัดการ ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

4) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนจะกระทําในวันทําการที ชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องอื นใด ประกาศกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจแก้ไขรายละเอียดโครงการเพื อเปลี ยนแปลงวันทําการลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในกรณีที กฎ
ระเบียบ และ/หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลง เพื อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎระเบียบดังกล่าว
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

5) บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์เพื อขอลดจํานวนหน่วยลงทุนที จะ
รับซื อคืนได้ตามวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
การลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือ
เกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขายคืนได้ เช่น การส่งคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักถูกระงับเป็นการชั วคราวในวันทําการดังกล่าว หรือบริษัทจัดการระงับการใช้สิทธิ
ของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามสัญญาระหว่างบริษัทจัดการ กับ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเข้าสู่ภาวะล้ม
ละลาย เป็นต้น โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน สําหรับผู้ลงทุนทั วไป

1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียด
ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี

ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดัง
กล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10

(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

5. ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไป สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามเงื อนไข ขั นตอนและวิธี
การรับซื อคืนที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด ทั งนี การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับผู้ลงทุนทั วไปนั น จะเป็นไปตามเงื อนไข
และวิธีการที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด

7.4.3 การซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุน
ของกองทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื อเป็นการเพิ มสภาพคล่องในการ
ลงทุนให้กับผู้สนใจลงทุนทั วไป โดยผู้ลงทุนทั วไป และผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถซื อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปที ซื อขายผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 

(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่ง
ทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง

(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น.

บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข วัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราว หรือถาวรได้
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและ
แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุนให้ต่างไปจากเดิมได้ เช่น หากผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการ
ตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจาก
วัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั งนี การเปลี ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งใ
ผู้ลงทุนทราบผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือนํา
ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ  7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (ถ้ามี) , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 

(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 

1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating)

ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot) ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน

วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์

1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด

3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคา
ตลาด ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล

5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 
1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 
1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ
2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บ
ไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้
รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 5 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดที เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการ จึงอาจ
เปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วง
ที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
แต่ละรายการที มีการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลา
ที บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง

(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม

(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ

(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี)

(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี

(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)

(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น

(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติม จํานวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวม

(21) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน เป็นไปตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการส่งมอบหลักทรัพย์สําหรับ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที จ่ายจริง

(23) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง

(24) ค่าผู้ทําหน้าที ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทั วไป ในกรณีที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป ที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการ
ซื อขายหลักทรัพย์ตามที ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และผู้ขายหน่วยลงทุนแต่ละรายอาจเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนครั ง
แรก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราที แตกต่างกัน

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ตามที นายทะเบียนเรียก
เก็บ

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียก
เก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น

2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง

3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ทั งนี ในช่วงก่อนวันที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะคํานวณ
ดังนี 

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ

ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

กองทุนมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศที มีเวลา ช้า กว่าประเทศไทยประมาณ 12 ชั วโมง ซึ งกองทุนนั นมีการประกาศ NAV
ภายในวันที  T+1 จึงทําให้กองทุนของไทยต้องคํานวณ NAV ภายใน T+1 วันทําการ และประกาศ NAV ภายใน T+2 วันทําการ

(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการ
ถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดัง
กล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1
วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัท
จัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2)

(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4     บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 

(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.

16.2.5 มูลค่าหน่วยลงทุนอ้างอิง (iNAV) คือ ราคาปัจจุบันของตะกร้าหลักทรัพย์ ณ ขณะที คํานวณ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุน
ต่อหน่วยของการซื อขายของกองทุนที เป็นส่วนประกอบของหน่วยของการซื อขาย ซึ งผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ณ
ขณะนั น ๆ โดยเบื องต้นบริษัทจัดการจะเป็นผู้คํานวณและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. < 1 สตางค์ หรือ
< 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วย
ไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์ และ
≥ 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/ราคา
หน่วย
เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจาก
วันที คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุนเปิด
โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของ
วันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วนที 
2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อ
หรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึง
การแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

1  ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ ง
มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุน
เปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

 1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ

2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัท
จัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ อาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Robotics & Artificial Intelligence ETF 

1.3. ชื อย่อ :  UBOT 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ :

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) :  

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) :

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็น
ทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื อขาย

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ
ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

 บริษัทจัดการอาจพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื น
ใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั วไป ที ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศที ลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั วโลก ที เกี ยวข้องกับหุ่นยนต์ที ใช้ในอุตสาหกรรม (Robotics) และ
ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence (AI))

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื อเทียบกับดัชนี
อ้างอิง (Tracking Error) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมี
บางขณะที ค่า Tracking Error มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

นอกจากนี บริษัทจัดการกําหนดให้ผู้ดูแลสภาพคล่องพยายามทําหน้าที เพื อให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง
เมื อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมีบางขณะที ค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง เมื อ
เทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)

 กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ปัจจัยอ้างอิง : ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด (passive
management/index tracking)
โดย บลจ. จะพยายามดํารงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ
ดัชนีชี วัด (tracking error : “TE”) :  5.00 % ต่อปี

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื อ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ ง
กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุน

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America)
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนําเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือ ในรูปสกุลเงินอื นใด หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิแก้ไขรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
หรือตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) หรือตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Non
– investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade)
หรือตราสารที ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(listed securities) แล้วแต่กรณี ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
(FX Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจ
พิจารณาป้องกันความเสี ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น และ/หรือ อาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) ได ้ ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

(3) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อื นหรือทรัพย์สินอื น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้

(4) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

(5) ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา
ดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุ
นรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสม

ลักษณะสําคัญของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 
บริษัทจัดการ : 
(Investment Advisor)

Global X Management Company LLC 

วันที จัดตั งกองทุน : 9 ธันวาคม 2559
ประเภทโครงการ : ตราสารทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน :

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC.
ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทั วไปกองทุนจะใช้กลยุทธ ์Replication ซึ งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นส่วน
ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงนั น อย่างไรก็ตาม กองทุน
อาจใช้กลยุทธ์ลงทุนในหลักทรัพย์ตัวอย่างเพื อเป็นตัวแทนที เกี ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง
(Representative Sampling Strategy) เมื อกลยุทธ ์Replication อาจส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น เช่น เมื อมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือมีต้นทุนจํานวน
มากที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื อให้สัดส่วนการลงทุนใกล้เคียงดัชนี
อ้างอิง เช่น ในกรณีที หลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงไม่มีสภาพคล่องชั วคราว ไม่สามารถ
ลงทุนได้หรือสภาพคล่องน้อยลง หรือเป็นผลมาจากข้อจํากัดหรือข้อจํากัดทางกฎหมาย
(เช่น ข้อกําหนดด้านภาษี) ที ใช้กับกองทุนแต่ไม่ใช่ดัชนีอ้างอิง

ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อ
ขาย :

NASDAQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

วันทําการซื อขาย : ทุกวันทําการ
อายุโครงการ : ไม่กําหนด
การจ่ายเงินปันผล :  มีการจ่ายเงินปันผล

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน
และนายทะเบียน : 

Brown Brothers Harriman & Co 

Bloomberg Ticker :  BOTZ US 
Bloomberg Benchmark Ticker
: 

IBOTZNT

Website : 

Index provider :

https://www.globalxetfs.com/funds/botz/ 

INDXX, LLC.

ข้อมูลดัชนีชี วัด : 

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการ
ออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการ
ใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ขั นแรก : กรอบการคัดเลือกหลักทรัพย์

• บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ซึ งรวม
ถึงบริษัทที เกี ยวข้องกับการพัฒนาและการผลิตในด้าน

 หุ่นยนต์ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัต ิ: ผลิตภัณฑ์และบริการหุ่นยนต์ที 
ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการผลิต

 ยานยนต์และโดรนไร้คนขับ : ยานยนต์ไร้คนขับ (รวมทั ง Hardware และ Software
สําหรับรถยนต์ขับเคลื อนอัตโนมัต)ิ โดรน และหุ่นยนต์ที ใช้ในทางการทหารและตลาดผู้
บริโภคทั วไป

 หุ่นยนต์ที ไม่ได้ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม : หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ ์(AI)  ที ใช้ใน
เชิงการเกษตร การบริการทางการแพทย์ ผู้บริโภคทั วไป และการบันเทิง สันทนาการ
เป็นต้น

 ปัญญาประดิษฐ ์(AI) : Application เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ซึ งนํานวัตกรรม
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การคาดการณ,์ ระบบการทํางานโดย
อัตโนมัติ และอื นๆ

• บริษัทที มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้น หรือบริษัทที 
แสดงได้ว่าอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้นเป็นธุรกิจหลัก

ขั นที สอง : หลักทรัพย์ที จะผ่านการคัดเลือกมารวมอยู่ในดัชนี

• บริษัทที จะได้รับการพิจารณา จะต้อง

 มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 300 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดของประเทศที พัฒนาแล้ว

 มีปริมาณการซื อขายเฉลี ยรายวันในรอบ 6 เดือนล่าสุดไม่น้อยกว่า 2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือตั งแต่วันเสนอขายหุ้นทั วไปครั งแรก (IPO) ในกรณีของการเสนอขายหุ้น
ครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการออกดัชนีกําหนดไว)้

 ในกรณีที หลักทรัพย์นั น ไม่มีประวัติการซื อขายเป็นเวลา 6 เดือน สําหรับในกรณีของ
การเสนอขายหุ้นครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการดัชนี
กําหนดไว้ จะนําหลักทรัพย์นั นมารวมพิจารณาได้ หลักทรัพย์นั นต้องจดทะเบียนแล้ว
อย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันคัดเลือกหลักทรัพย์ และอย่างน้อย 3 เดือน สําหรับการเสนอ
ขายหุ้นครั งแรกในกรณีอื น

 มีจํานวนหุ้นที ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จํานวนหุ้นที จําหน่ายแล้วทั งหมด

• หลักทรัพย์ที จะยังคงอยู่ในดัชนีอ้างอิงต่อไปได้นั น จะต้องมีมูลค่าตามราคาตลาด
(Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีมูลค่าการซื อขาย
ต่อวันไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั งนี ยังคงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดอื นๆ
ด้วย

• การเสนอขายหุ้นครั งแรก (IPO) ที จะถือว่าเป็น Significant IPO ก็ต่อเมื อบริษัทนั น มี
มูลค่าตามราคาตลาด สูงกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทที เป็นองค์
ประกอบของดัชนี ณ วันที คํานวณเพื อทบทวนองค์ประกอบของดัชนี (Reconstitution
Selection Day)

นํ้าหนักของหลักทรัพย์ซึ งเป็นส่วนประกอบในดัชนี

• องค์ประกอบของดัชนีมีการคํานวณนํ้าหนักตามมูลค่าตามราคาตลาด โดยมีข้อ
กําหนดดังต่อไปนี 

 หลักทรัพย์แต่ละตัวจะมีน้ําหนักอย่างน้อยร้อยละ 0.3 และสูงสุดร้อยละ 8

 หลักทรัพย์แต่ละตัวที มีน้ําหนักเกินร้อยละ 5 เมื อรวมกันแล้วน้ําหนักจะต้องไม่เกินร้อย
ละ 40 ของนํ้าหนักของดัชนี และหลักทรัพย์ที เหลือจะมีน้ําหนักได้ไม่เกินร้อยละ 4.5

การปรับนํ้าหนัก (Rebalancing)

• การปรับนํ้าหนักและอาจมีการคัดหุ้นเข้า/ออก ในส่วนประกอบของดัชนี ซึ งจะทําเป็น
รายปี ในวันทําการซื อขายสุดท้ายของเดือนมิถุนายน

• จะทบทวนดัชนี ทุกครึ งปี เพื อพิจารณาบริษัทที มีการ IPO ใหม่ รวมถึงเพื อพิจารณา
การดําเนินงานขององค์กร (Corporate Action) ที อาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์นั นๆ
ด้วยเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที เก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.68

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและบริการ (12b1) ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอื นๆ 0.00

ค่าใช้จ่ายรวมในการดําเนินงานประจําปีของกองทุน 0.68

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ความเสี ยงที สําคัญของกองทุนหลัก

1. ความเสี ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risk) 
คือความเสี ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน ที เกิดจากการเปลี ยนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี ย และ Investor perception ซึ ง อาจส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ที ลงทุนปรับเพิ มขึ นหรือลดลง

2. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence 
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence อาจมีข้อจํากัดด้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน
หรือบุคลากร บริษัทเหล่านี มักเผชิญกับการแข่งขันที รุนแรงและผลิตภัณฑ์อาจล้าสมัยอย่างรวดเร็ว บริษัทเหล่านี ยังต้องพึ งพา
สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก และอาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียหรือการด้อยค่าของสินค้าเหล่านั น และไม่
สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทเหล่านี จะสามารถปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้จากการใช้เทคโนโลยีในทางที ผิด หรือคู่
แข่งจะไม่พัฒนาเทคโนโลยีที คล้ายคลึงหรือเหนือกว่าเทคโนโลยีของบริษัท บริษัทเหล่านี มักใช้จ่ายเงินลงทุนจํานวนมากใน
การวิจัยและพัฒนา และไม่มีการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที ผลิตโดยบริษัทเหล่านี จะประสบความสําเร็จเสมอไป
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence เป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ งอาจส่งผลเสียอย่างมาก
ต่อบริษัทเหล่านี บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก มีแนวโน้มที จะผันผวน
มากกว่าบริษัทที ไม่พึ งพาเทคโนโลยีมากนัก นอกจากนี วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาจต้องเผชิญกับ
การกฎระเบียบที เข้มงวดเพิ มขึ นในอนาคตซึ งอาจจํากัดการพัฒนาเทคโนโลยี และเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริษัทที 
พัฒนาและ/หรือใช้เทคโนโลยีเหล่านี ในทํานองเดียวกัน การรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคและแหล่งข้อมูลอื นๆ อาจต้องเผชิญ
กับการตรวจสอบที เพิ มขึ น บริษัทในภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
ที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจ
ขัดขวางความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน ลูกค้าและ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทเหล่านี 
อาจกระจุกตัวอยู่ในประเทศ ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเฉพาะ ซึ งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อหนึ งในประเทศ
ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเหล่านี อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัท กองทุนจะมีความเสี ยงทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชียและ
ในทวีปยุโรปมากกว่าภูมิภาคอื น

3. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม
บริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่อาจมีผลการดําเนินงานล้อไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้น ซึ งโดยทั วไปหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่
มีแนวโน้มที จะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหรือแย่กว่าตลาดหุ้นในแต่ละช่วงเวลา และในอดีตที ผ่านมา แต่ละช่วงเวลาอาจ
ครอบคลุมระยะเวลายาวนานหลายปีด้วยเช่นกัน

บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมอาจมีความผันผวนมากกว่าและมีแนวโน้มที จะมีสายผลิตภัณฑ์ที แคบกว่ามี
ทรัพยากรทางการเงินน้อยกว่า ความชํานาญและประสบการณ์ในการจัดการ และมีความได้เปรียบในการแข่งขันน้อยกว่าเมื อ
เปรียบเทียบกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ นอกจากนี บริษัทเหล่านี มักมีความผันผวนของราคามากกว่า ปริมาณการซื อขาย
น้อยกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกว่าบริษัทที มีขนาดใหญ่และเป็นที ยอมรับมากกว่า อย่างไรก็ดี ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเหมือนกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ได้

4. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
บริษัทในภาคอุตสาหกรรมอาจมีความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที มีลักษณะเฉพาะทาง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตอาจเผชิญกับสินค้าล้าสมัยเนื องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที รวดเร็ว กฎระเบียบของรัฐบาล
เหตุการณ์ต่างๆ ที เกิดขึ นในโลก และภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม บริษัทอาจ
ได้รับผลกระทบในทางลบจากความเสียหายต่อสิ งแวดล้อมและการเรียกร้องความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริษัทในภาค
อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที 
ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจขัดขวางความสามารถของบริษัทในการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน

5. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ IT 
บริษัทในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเผชิญการเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวงจรผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี สินค้าล้าสมัยอย่าง
รวดเร็ว ระเบียบราชการ และการแข่งขันที เพิ มขึ นทั งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั งการแข่งขันจากคู่แข่งจากต่างประเทศ
ด้วยต้นทุนการผลิตที ตํ่าลง บริษัทที ต้องพึ งพาเทคโนโลยีมีแนวโน้มที จะผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวมและประเด็นการจดสิทธิ
บัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีผลกระทบต่อบริษัทเหล่านี เช่นกัน นอกจากนี บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีข้อจํากัดด้าน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน หรือบุคลากร

6. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery)
ภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery) เป็นภาคที ใช้เงินทุนสูง เงินทุนหมุนเวียนและการจัดการบริหารกระแสเงินสด
เป็นสิ งสําคัญและมีผลต่อความสําเร็จของบริษัทเพราะการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและการครอบครองกิจการเป็นสิ งสําคัญ
ที จะรักษายอดขายและรายได้ วัฎจักรการลงทุนที ยาวนานเพิ มความท้าทายให้กับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเกี ยวกับการ
ขยายกําลังการผลิต ซึ งอาจจํากัดความสามารถของบริษัทในการเติบโตในช่วงที มีความต้องการเพิ มขึ น และอาจส่งผลให้มี
กําลังการผลิตส่วนเกินในช่วงเวลาที มีความต้องการลดลง ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจนี อาจขึ นอยู่กับวัฏจักรธุรกิจอย่างมาก
และมีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของตลาดค่อนข้างสูง บริษัทที อยู่ในภาคธุรกิจที มีอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยี
อาจเผชิญกับความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน บริษัทที ผลิตสินค้าที มีลักษณะเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์มี
แนวโน้มที จะมีอัตรากําไรขั นต้นที น้อย และต้องรักษาเครือข่ายการจัดจําหน่ายและ Network เพื อรักษายอดขายให้เพียงพอ

7. ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน
เนื องจากทรัพย์สินของกองทุนอาจถูกนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั นโดยปกติแล้ว รายได้ที 
กองทุนได้รับจากการลงทุนเหล่านี จะเป็นสกุลเงินต่างประเทศ การที กองทุนเปิดรับเงินตราต่างประเทศและการเปลี ยนแปลง
มูลค่าของสกุลเงินต่างประเทศเมื อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลงและมูลค่าของเงินตรา
ต่างประเทศบางสกุลอาจมีความผันผวนในระดับสูง นอกจากนี กองทุนอาจมีค่าใช้จ่ายในการแปลงค่าเงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐ
และสกุลเงินต่างประเทศ

8. ความเสี ยงด้านการดูแลรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ
กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงเงินสดกับธนาคารต่างประเทศ, ตัวแทนและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที ได้รับการ
แต่งตั งจากผู้ดูแลของกองทุน การลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี ยงในการดูแลรักษาหลักทรัพย์มากกว่าการลงทุนใน
ตลาดที พัฒนาแล้ว ตลาดของประเทศที ด้อยพัฒนามีแนวโน้มที จะประสบปัญหากับการหักบัญชี, การชําระเงินและการถือหลัก
ทรัพย์โดยธนาคารท้องถิ น ตัวแทน และผู้รับฝากเงิน

9. ความเสี ยงของการลงทุนในต่างประเทศ
อาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชีวภาพ หรือภัยอื น ๆ อาจเกิดขึ นในภูมิภาคที กองทุนลงทุน ซึ งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
หรือการประกอบธุรกิจเฉพาะของบริษัทในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ ง ส่งผลกระทบต่อกองทุนจากการลงทุนในภูมิภาคที ได้รับผลก
ระทบหรือในภูมิภาคที เชื อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคที ได้รับผลกระทบ

10. ความเสี ยงจากการซื อขายในตลาดปิดระหว่างประเทศ
กองทุนอาจเข้าทําการซื อขายในตลาดแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศที อาจปิด ในขณะที ตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าลงทุน
ยังคงเปิดซื อตามปกติ การดําเนินธุรกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื อนระหว่างราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง
ดังกล่าวกับราคาล่าสุดของหลักทรัพย์นั น  (เช่น ราคาของกองทุนจากตลาดต่างประเทศที ปิด) ความคลาดเคลื อนเหล่านี อาจส่ง
ผลให้เกิด Premium หรือ Discount ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที อาจสูงกว่ามูลค่าของ ETF กองอื น

11. ความเสี ยงของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ผลการดําเนินงานของกองทุนขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของแต่ละบริษัทที กองทุนลงทุน การเปลี ยนแปลงเงื อนไขทางการเงิน
ของบริษัทดังกล่าวอาจทําให้มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวปรับลดลงได้

12. ความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ปัจจัยที ก่อให้เกิดความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ได้แก่ การเปลี ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ลักษณะการ
บริโภค ความคาดหวังของนักลงทุน และอื นๆ ซึ งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าการลงทุน โดยทั วไปแล้ว ตลาด
เกิดใหม่จะมีความผันผวนมากกว่าตลาดที พัฒนาแล้ว และอาจมีความผันผวนทางราคาอย่างมาก ตราสารอนุพันธ์ ออปชั น และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  (Warrants) ที อยู่ในกองทุนหลักอาจทําให้กองทุนหลักได้รับผลกระทบอย่างมากจากความผันผวนของ
ตลาด ความเคลื อนไหวในตลาดอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอย่างมาก

13. ความเสี ยงจากการไม่กระจายการลงทุน
กองทุนจัดอยู่ในประเภทการลงทุนที  "ไม่กระจายการลงทุน" ภายใต ้Investment Company Act of 1940 ("1940 Act") ส่ง
ผลให้กองทุนมีความเสี ยงที อาจเผชิญความผันผวนมากกว่ากองทุนที กระจายการลงทุน เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในจํานวน
บริษัทที น้อยกว่าหรืออาจลงทุนในบริษัทผู้ออกรายเดียว ผลที ได้คือกําไรและขาดทุนจากการลงทุนครั งเดียวอาจมีผลกระทบ
ต่อ NAV ของกองทุนมากกว่าและอาจทําให้กองทุนผันผวนมากกว่ากองทุนที ลงทุนกระจายตัวมากกว่า

14. ความเสี ยงด้านปฏิบัติการ
กองทุนมีความเสี ยงด้านปฏิบัติการที เกิดจากปัจจัยหลายประการซึ งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความผิดพลาดของคน ความผิด
พลาดในการประมวลผลและการสื อสาร ความผิดพลาดของผู้ให้บริการของกองทุน คู่สัญญา หรือบุคคลภายนอกอื น ๆ
กระบวนการและเทคโนโลยีเกิดความล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพ หรือความล้มเหลวของระบบ

15. ความเสี ยงของการบริหารแบบเชิงรับ
การลงทุนในกองทุนมีความเสี ยงคล้ายกับการลงทุนในกองทุนที ลงทุนในตราสารทุนที ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ความ
ผันผวนของตลาดที เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย และ
การรับรู้แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนไม่ได้มีการจัดการแบบ “เชิงรุก” ดังนั นผลการดําเนินงาน
ของกองทุนอาจต่ํากว่ากองทุนที มีการเปลี ยนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในรูปแบบเชิงรุก

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์&
อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลง
สกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนิน
การในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Global X Management Company LLC
หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์
อีทีเอฟ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยพลัน

(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วน
สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให ้
ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ งจะส่งผลให้มี net exposure ที เกี ยวข้องกับความเสี ยงต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์
(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับบริษัทจัดการในราคาตามมูลค่าที ตราไว้ โดยผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
จะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยการซื อขาย

หมายเหตุ :
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ สั งขายคืนหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Internet (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual
fund by phone) (ถ้ามี) , บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วย
ลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการ
ซื อขาย

หมายเหตุ : ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ
สั งขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั งผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
จัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) อย่างน้อย 1 ราย

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) ,
บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1  การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขายและเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1
หน่วยของการซื อขาย ได้ที บริษัทจัดการ ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที บริษัทจัดการกําหนด
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการภายหลังเวลาที บริษัทจัดการกําหนด ของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใด ให ้
ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไป

2) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5
วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
โดยบริษัทจะชําระเป็นเงินสดและ/หรือตะกร้าหลักทรัพย์ หรือวิธีการอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนด

ในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจต้องชําระเงินสดเป็นการเพิ มเติม หรือได้รับคืนเงินสด (ส่วน
ต่างเงินสด) ซึ งขึ นอยู่กับส่วนต่างของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของการซื อขาย และมูลค่าของตระกร้าหลักทรัพย ์(PDF)
และราคาซื อขายหน่วยลงทุน (กองทุนหลัก) ของวันทําการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การเพิ มขึ นของส่วนต่างเงินสดจะเพิ มขึ น
เป็นทวีคูณของหน่วยของการซื อขาย (CU)

3) ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั นได้ในระหว่างวันและเวลา
ทําการของบริษัทจัดการ ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

4) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนจะกระทําในวันทําการที ชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องอื นใด ประกาศกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจแก้ไขรายละเอียดโครงการเพื อเปลี ยนแปลงวันทําการลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในกรณีที กฎ
ระเบียบ และ/หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลง เพื อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎระเบียบดังกล่าว
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

5) บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์เพื อขอลดจํานวนหน่วยลงทุนที จะ
รับซื อคืนได้ตามวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
การลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือ
เกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขายคืนได้ เช่น การส่งคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักถูกระงับเป็นการชั วคราวในวันทําการดังกล่าว หรือบริษัทจัดการระงับการใช้สิทธิ
ของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามสัญญาระหว่างบริษัทจัดการ กับ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเข้าสู่ภาวะล้ม
ละลาย เป็นต้น โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน สําหรับผู้ลงทุนทั วไป

1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียด
ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี

ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดัง
กล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10

(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

5. ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไป สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามเงื อนไข ขั นตอนและวิธี
การรับซื อคืนที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด ทั งนี การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับผู้ลงทุนทั วไปนั น จะเป็นไปตามเงื อนไข
และวิธีการที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด

7.4.3 การซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุน
ของกองทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื อเป็นการเพิ มสภาพคล่องในการ
ลงทุนให้กับผู้สนใจลงทุนทั วไป โดยผู้ลงทุนทั วไป และผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถซื อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปที ซื อขายผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 

(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่ง
ทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง

(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น.

บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข วัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราว หรือถาวรได้
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและ
แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุนให้ต่างไปจากเดิมได้ เช่น หากผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการ
ตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจาก
วัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั งนี การเปลี ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งใ
ผู้ลงทุนทราบผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือนํา
ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ  7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (ถ้ามี) , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 

(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 

1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating)

ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot) ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน

วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์

1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด

3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคา
ตลาด ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล

5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 
1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 
1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ
2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บ
ไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้
รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 5 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดที เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการ จึงอาจ
เปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วง
ที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
แต่ละรายการที มีการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลา
ที บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง

(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม

(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ

(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี)

(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี

(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)

(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น

(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติม จํานวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวม

(21) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน เป็นไปตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการส่งมอบหลักทรัพย์สําหรับ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที จ่ายจริง

(23) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง

(24) ค่าผู้ทําหน้าที ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทั วไป ในกรณีที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป ที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการ
ซื อขายหลักทรัพย์ตามที ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และผู้ขายหน่วยลงทุนแต่ละรายอาจเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนครั ง
แรก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราที แตกต่างกัน

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ตามที นายทะเบียนเรียก
เก็บ

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียก
เก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น

2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง

3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ทั งนี ในช่วงก่อนวันที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะคํานวณ
ดังนี 

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ

ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

กองทุนมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศที มีเวลา ช้า กว่าประเทศไทยประมาณ 12 ชั วโมง ซึ งกองทุนนั นมีการประกาศ NAV
ภายในวันที  T+1 จึงทําให้กองทุนของไทยต้องคํานวณ NAV ภายใน T+1 วันทําการ และประกาศ NAV ภายใน T+2 วันทําการ

(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการ
ถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดัง
กล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1
วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัท
จัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2)

(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4     บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 

(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.

16.2.5 มูลค่าหน่วยลงทุนอ้างอิง (iNAV) คือ ราคาปัจจุบันของตะกร้าหลักทรัพย์ ณ ขณะที คํานวณ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุน
ต่อหน่วยของการซื อขายของกองทุนที เป็นส่วนประกอบของหน่วยของการซื อขาย ซึ งผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ณ
ขณะนั น ๆ โดยเบื องต้นบริษัทจัดการจะเป็นผู้คํานวณและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. < 1 สตางค์ หรือ
< 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วย
ไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์ และ
≥ 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/ราคา
หน่วย
เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจาก
วันที คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุนเปิด
โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของ
วันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วนที 
2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อ
หรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึง
การแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

1  ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ ง
มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุน
เปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

 1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ

2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัท
จัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ อาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Robotics & Artificial Intelligence ETF 

1.3. ชื อย่อ :  UBOT 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ :

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) :  

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) :

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็น
ทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื อขาย

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ
ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

 บริษัทจัดการอาจพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื น
ใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั วไป ที ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศที ลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั วโลก ที เกี ยวข้องกับหุ่นยนต์ที ใช้ในอุตสาหกรรม (Robotics) และ
ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence (AI))

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื อเทียบกับดัชนี
อ้างอิง (Tracking Error) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมี
บางขณะที ค่า Tracking Error มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

นอกจากนี บริษัทจัดการกําหนดให้ผู้ดูแลสภาพคล่องพยายามทําหน้าที เพื อให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง
เมื อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมีบางขณะที ค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง เมื อ
เทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)

 กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ปัจจัยอ้างอิง : ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด (passive
management/index tracking)
โดย บลจ. จะพยายามดํารงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ
ดัชนีชี วัด (tracking error : “TE”) :  5.00 % ต่อปี

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื อ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ ง
กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุน

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America)
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนําเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือ ในรูปสกุลเงินอื นใด หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิแก้ไขรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
หรือตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) หรือตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Non
– investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade)
หรือตราสารที ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(listed securities) แล้วแต่กรณี ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
(FX Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจ
พิจารณาป้องกันความเสี ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น และ/หรือ อาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) ได ้ ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

(3) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อื นหรือทรัพย์สินอื น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้

(4) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

(5) ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา
ดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุ
นรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสม

ลักษณะสําคัญของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 
บริษัทจัดการ : 
(Investment Advisor)

Global X Management Company LLC 

วันที จัดตั งกองทุน : 9 ธันวาคม 2559
ประเภทโครงการ : ตราสารทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน :

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC.
ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทั วไปกองทุนจะใช้กลยุทธ ์Replication ซึ งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นส่วน
ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงนั น อย่างไรก็ตาม กองทุน
อาจใช้กลยุทธ์ลงทุนในหลักทรัพย์ตัวอย่างเพื อเป็นตัวแทนที เกี ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง
(Representative Sampling Strategy) เมื อกลยุทธ ์Replication อาจส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น เช่น เมื อมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือมีต้นทุนจํานวน
มากที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื อให้สัดส่วนการลงทุนใกล้เคียงดัชนี
อ้างอิง เช่น ในกรณีที หลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงไม่มีสภาพคล่องชั วคราว ไม่สามารถ
ลงทุนได้หรือสภาพคล่องน้อยลง หรือเป็นผลมาจากข้อจํากัดหรือข้อจํากัดทางกฎหมาย
(เช่น ข้อกําหนดด้านภาษี) ที ใช้กับกองทุนแต่ไม่ใช่ดัชนีอ้างอิง

ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อ
ขาย :

NASDAQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

วันทําการซื อขาย : ทุกวันทําการ
อายุโครงการ : ไม่กําหนด
การจ่ายเงินปันผล :  มีการจ่ายเงินปันผล

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน
และนายทะเบียน : 

Brown Brothers Harriman & Co 

Bloomberg Ticker :  BOTZ US 
Bloomberg Benchmark Ticker
: 

IBOTZNT

Website : 

Index provider :

https://www.globalxetfs.com/funds/botz/ 

INDXX, LLC.

ข้อมูลดัชนีชี วัด : 

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการ
ออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการ
ใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ขั นแรก : กรอบการคัดเลือกหลักทรัพย์

• บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ซึ งรวม
ถึงบริษัทที เกี ยวข้องกับการพัฒนาและการผลิตในด้าน

 หุ่นยนต์ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัต ิ: ผลิตภัณฑ์และบริการหุ่นยนต์ที 
ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการผลิต

 ยานยนต์และโดรนไร้คนขับ : ยานยนต์ไร้คนขับ (รวมทั ง Hardware และ Software
สําหรับรถยนต์ขับเคลื อนอัตโนมัต)ิ โดรน และหุ่นยนต์ที ใช้ในทางการทหารและตลาดผู้
บริโภคทั วไป

 หุ่นยนต์ที ไม่ได้ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม : หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ ์(AI)  ที ใช้ใน
เชิงการเกษตร การบริการทางการแพทย์ ผู้บริโภคทั วไป และการบันเทิง สันทนาการ
เป็นต้น

 ปัญญาประดิษฐ ์(AI) : Application เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ซึ งนํานวัตกรรม
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การคาดการณ,์ ระบบการทํางานโดย
อัตโนมัติ และอื นๆ

• บริษัทที มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้น หรือบริษัทที 
แสดงได้ว่าอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้นเป็นธุรกิจหลัก

ขั นที สอง : หลักทรัพย์ที จะผ่านการคัดเลือกมารวมอยู่ในดัชนี

• บริษัทที จะได้รับการพิจารณา จะต้อง

 มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 300 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดของประเทศที พัฒนาแล้ว

 มีปริมาณการซื อขายเฉลี ยรายวันในรอบ 6 เดือนล่าสุดไม่น้อยกว่า 2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือตั งแต่วันเสนอขายหุ้นทั วไปครั งแรก (IPO) ในกรณีของการเสนอขายหุ้น
ครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการออกดัชนีกําหนดไว)้

 ในกรณีที หลักทรัพย์นั น ไม่มีประวัติการซื อขายเป็นเวลา 6 เดือน สําหรับในกรณีของ
การเสนอขายหุ้นครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการดัชนี
กําหนดไว้ จะนําหลักทรัพย์นั นมารวมพิจารณาได้ หลักทรัพย์นั นต้องจดทะเบียนแล้ว
อย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันคัดเลือกหลักทรัพย์ และอย่างน้อย 3 เดือน สําหรับการเสนอ
ขายหุ้นครั งแรกในกรณีอื น

 มีจํานวนหุ้นที ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จํานวนหุ้นที จําหน่ายแล้วทั งหมด

• หลักทรัพย์ที จะยังคงอยู่ในดัชนีอ้างอิงต่อไปได้นั น จะต้องมีมูลค่าตามราคาตลาด
(Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีมูลค่าการซื อขาย
ต่อวันไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั งนี ยังคงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดอื นๆ
ด้วย

• การเสนอขายหุ้นครั งแรก (IPO) ที จะถือว่าเป็น Significant IPO ก็ต่อเมื อบริษัทนั น มี
มูลค่าตามราคาตลาด สูงกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทที เป็นองค์
ประกอบของดัชนี ณ วันที คํานวณเพื อทบทวนองค์ประกอบของดัชนี (Reconstitution
Selection Day)

นํ้าหนักของหลักทรัพย์ซึ งเป็นส่วนประกอบในดัชนี

• องค์ประกอบของดัชนีมีการคํานวณนํ้าหนักตามมูลค่าตามราคาตลาด โดยมีข้อ
กําหนดดังต่อไปนี 

 หลักทรัพย์แต่ละตัวจะมีน้ําหนักอย่างน้อยร้อยละ 0.3 และสูงสุดร้อยละ 8

 หลักทรัพย์แต่ละตัวที มีน้ําหนักเกินร้อยละ 5 เมื อรวมกันแล้วน้ําหนักจะต้องไม่เกินร้อย
ละ 40 ของนํ้าหนักของดัชนี และหลักทรัพย์ที เหลือจะมีน้ําหนักได้ไม่เกินร้อยละ 4.5

การปรับนํ้าหนัก (Rebalancing)

• การปรับนํ้าหนักและอาจมีการคัดหุ้นเข้า/ออก ในส่วนประกอบของดัชนี ซึ งจะทําเป็น
รายปี ในวันทําการซื อขายสุดท้ายของเดือนมิถุนายน

• จะทบทวนดัชนี ทุกครึ งปี เพื อพิจารณาบริษัทที มีการ IPO ใหม่ รวมถึงเพื อพิจารณา
การดําเนินงานขององค์กร (Corporate Action) ที อาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์นั นๆ
ด้วยเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที เก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.68

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและบริการ (12b1) ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอื นๆ 0.00

ค่าใช้จ่ายรวมในการดําเนินงานประจําปีของกองทุน 0.68

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ความเสี ยงที สําคัญของกองทุนหลัก

1. ความเสี ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risk) 
คือความเสี ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน ที เกิดจากการเปลี ยนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี ย และ Investor perception ซึ ง อาจส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ที ลงทุนปรับเพิ มขึ นหรือลดลง

2. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence 
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence อาจมีข้อจํากัดด้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน
หรือบุคลากร บริษัทเหล่านี มักเผชิญกับการแข่งขันที รุนแรงและผลิตภัณฑ์อาจล้าสมัยอย่างรวดเร็ว บริษัทเหล่านี ยังต้องพึ งพา
สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก และอาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียหรือการด้อยค่าของสินค้าเหล่านั น และไม่
สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทเหล่านี จะสามารถปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้จากการใช้เทคโนโลยีในทางที ผิด หรือคู่
แข่งจะไม่พัฒนาเทคโนโลยีที คล้ายคลึงหรือเหนือกว่าเทคโนโลยีของบริษัท บริษัทเหล่านี มักใช้จ่ายเงินลงทุนจํานวนมากใน
การวิจัยและพัฒนา และไม่มีการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที ผลิตโดยบริษัทเหล่านี จะประสบความสําเร็จเสมอไป
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence เป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ งอาจส่งผลเสียอย่างมาก
ต่อบริษัทเหล่านี บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก มีแนวโน้มที จะผันผวน
มากกว่าบริษัทที ไม่พึ งพาเทคโนโลยีมากนัก นอกจากนี วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาจต้องเผชิญกับ
การกฎระเบียบที เข้มงวดเพิ มขึ นในอนาคตซึ งอาจจํากัดการพัฒนาเทคโนโลยี และเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริษัทที 
พัฒนาและ/หรือใช้เทคโนโลยีเหล่านี ในทํานองเดียวกัน การรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคและแหล่งข้อมูลอื นๆ อาจต้องเผชิญ
กับการตรวจสอบที เพิ มขึ น บริษัทในภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
ที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจ
ขัดขวางความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน ลูกค้าและ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทเหล่านี 
อาจกระจุกตัวอยู่ในประเทศ ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเฉพาะ ซึ งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อหนึ งในประเทศ
ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเหล่านี อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัท กองทุนจะมีความเสี ยงทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชียและ
ในทวีปยุโรปมากกว่าภูมิภาคอื น

3. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม
บริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่อาจมีผลการดําเนินงานล้อไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้น ซึ งโดยทั วไปหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่
มีแนวโน้มที จะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหรือแย่กว่าตลาดหุ้นในแต่ละช่วงเวลา และในอดีตที ผ่านมา แต่ละช่วงเวลาอาจ
ครอบคลุมระยะเวลายาวนานหลายปีด้วยเช่นกัน

บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมอาจมีความผันผวนมากกว่าและมีแนวโน้มที จะมีสายผลิตภัณฑ์ที แคบกว่ามี
ทรัพยากรทางการเงินน้อยกว่า ความชํานาญและประสบการณ์ในการจัดการ และมีความได้เปรียบในการแข่งขันน้อยกว่าเมื อ
เปรียบเทียบกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ นอกจากนี บริษัทเหล่านี มักมีความผันผวนของราคามากกว่า ปริมาณการซื อขาย
น้อยกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกว่าบริษัทที มีขนาดใหญ่และเป็นที ยอมรับมากกว่า อย่างไรก็ดี ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเหมือนกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ได้

4. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
บริษัทในภาคอุตสาหกรรมอาจมีความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที มีลักษณะเฉพาะทาง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตอาจเผชิญกับสินค้าล้าสมัยเนื องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที รวดเร็ว กฎระเบียบของรัฐบาล
เหตุการณ์ต่างๆ ที เกิดขึ นในโลก และภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม บริษัทอาจ
ได้รับผลกระทบในทางลบจากความเสียหายต่อสิ งแวดล้อมและการเรียกร้องความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริษัทในภาค
อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที 
ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจขัดขวางความสามารถของบริษัทในการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน

5. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ IT 
บริษัทในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเผชิญการเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวงจรผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี สินค้าล้าสมัยอย่าง
รวดเร็ว ระเบียบราชการ และการแข่งขันที เพิ มขึ นทั งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั งการแข่งขันจากคู่แข่งจากต่างประเทศ
ด้วยต้นทุนการผลิตที ตํ่าลง บริษัทที ต้องพึ งพาเทคโนโลยีมีแนวโน้มที จะผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวมและประเด็นการจดสิทธิ
บัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีผลกระทบต่อบริษัทเหล่านี เช่นกัน นอกจากนี บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีข้อจํากัดด้าน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน หรือบุคลากร

6. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery)
ภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery) เป็นภาคที ใช้เงินทุนสูง เงินทุนหมุนเวียนและการจัดการบริหารกระแสเงินสด
เป็นสิ งสําคัญและมีผลต่อความสําเร็จของบริษัทเพราะการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและการครอบครองกิจการเป็นสิ งสําคัญ
ที จะรักษายอดขายและรายได้ วัฎจักรการลงทุนที ยาวนานเพิ มความท้าทายให้กับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเกี ยวกับการ
ขยายกําลังการผลิต ซึ งอาจจํากัดความสามารถของบริษัทในการเติบโตในช่วงที มีความต้องการเพิ มขึ น และอาจส่งผลให้มี
กําลังการผลิตส่วนเกินในช่วงเวลาที มีความต้องการลดลง ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจนี อาจขึ นอยู่กับวัฏจักรธุรกิจอย่างมาก
และมีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของตลาดค่อนข้างสูง บริษัทที อยู่ในภาคธุรกิจที มีอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยี
อาจเผชิญกับความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน บริษัทที ผลิตสินค้าที มีลักษณะเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์มี
แนวโน้มที จะมีอัตรากําไรขั นต้นที น้อย และต้องรักษาเครือข่ายการจัดจําหน่ายและ Network เพื อรักษายอดขายให้เพียงพอ

7. ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน
เนื องจากทรัพย์สินของกองทุนอาจถูกนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั นโดยปกติแล้ว รายได้ที 
กองทุนได้รับจากการลงทุนเหล่านี จะเป็นสกุลเงินต่างประเทศ การที กองทุนเปิดรับเงินตราต่างประเทศและการเปลี ยนแปลง
มูลค่าของสกุลเงินต่างประเทศเมื อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลงและมูลค่าของเงินตรา
ต่างประเทศบางสกุลอาจมีความผันผวนในระดับสูง นอกจากนี กองทุนอาจมีค่าใช้จ่ายในการแปลงค่าเงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐ
และสกุลเงินต่างประเทศ

8. ความเสี ยงด้านการดูแลรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ
กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงเงินสดกับธนาคารต่างประเทศ, ตัวแทนและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที ได้รับการ
แต่งตั งจากผู้ดูแลของกองทุน การลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี ยงในการดูแลรักษาหลักทรัพย์มากกว่าการลงทุนใน
ตลาดที พัฒนาแล้ว ตลาดของประเทศที ด้อยพัฒนามีแนวโน้มที จะประสบปัญหากับการหักบัญชี, การชําระเงินและการถือหลัก
ทรัพย์โดยธนาคารท้องถิ น ตัวแทน และผู้รับฝากเงิน

9. ความเสี ยงของการลงทุนในต่างประเทศ
อาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชีวภาพ หรือภัยอื น ๆ อาจเกิดขึ นในภูมิภาคที กองทุนลงทุน ซึ งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
หรือการประกอบธุรกิจเฉพาะของบริษัทในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ ง ส่งผลกระทบต่อกองทุนจากการลงทุนในภูมิภาคที ได้รับผลก
ระทบหรือในภูมิภาคที เชื อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคที ได้รับผลกระทบ

10. ความเสี ยงจากการซื อขายในตลาดปิดระหว่างประเทศ
กองทุนอาจเข้าทําการซื อขายในตลาดแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศที อาจปิด ในขณะที ตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าลงทุน
ยังคงเปิดซื อตามปกติ การดําเนินธุรกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื อนระหว่างราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง
ดังกล่าวกับราคาล่าสุดของหลักทรัพย์นั น  (เช่น ราคาของกองทุนจากตลาดต่างประเทศที ปิด) ความคลาดเคลื อนเหล่านี อาจส่ง
ผลให้เกิด Premium หรือ Discount ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที อาจสูงกว่ามูลค่าของ ETF กองอื น

11. ความเสี ยงของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ผลการดําเนินงานของกองทุนขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของแต่ละบริษัทที กองทุนลงทุน การเปลี ยนแปลงเงื อนไขทางการเงิน
ของบริษัทดังกล่าวอาจทําให้มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวปรับลดลงได้

12. ความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ปัจจัยที ก่อให้เกิดความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ได้แก่ การเปลี ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ลักษณะการ
บริโภค ความคาดหวังของนักลงทุน และอื นๆ ซึ งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าการลงทุน โดยทั วไปแล้ว ตลาด
เกิดใหม่จะมีความผันผวนมากกว่าตลาดที พัฒนาแล้ว และอาจมีความผันผวนทางราคาอย่างมาก ตราสารอนุพันธ์ ออปชั น และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  (Warrants) ที อยู่ในกองทุนหลักอาจทําให้กองทุนหลักได้รับผลกระทบอย่างมากจากความผันผวนของ
ตลาด ความเคลื อนไหวในตลาดอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอย่างมาก

13. ความเสี ยงจากการไม่กระจายการลงทุน
กองทุนจัดอยู่ในประเภทการลงทุนที  "ไม่กระจายการลงทุน" ภายใต ้Investment Company Act of 1940 ("1940 Act") ส่ง
ผลให้กองทุนมีความเสี ยงที อาจเผชิญความผันผวนมากกว่ากองทุนที กระจายการลงทุน เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในจํานวน
บริษัทที น้อยกว่าหรืออาจลงทุนในบริษัทผู้ออกรายเดียว ผลที ได้คือกําไรและขาดทุนจากการลงทุนครั งเดียวอาจมีผลกระทบ
ต่อ NAV ของกองทุนมากกว่าและอาจทําให้กองทุนผันผวนมากกว่ากองทุนที ลงทุนกระจายตัวมากกว่า

14. ความเสี ยงด้านปฏิบัติการ
กองทุนมีความเสี ยงด้านปฏิบัติการที เกิดจากปัจจัยหลายประการซึ งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความผิดพลาดของคน ความผิด
พลาดในการประมวลผลและการสื อสาร ความผิดพลาดของผู้ให้บริการของกองทุน คู่สัญญา หรือบุคคลภายนอกอื น ๆ
กระบวนการและเทคโนโลยีเกิดความล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพ หรือความล้มเหลวของระบบ

15. ความเสี ยงของการบริหารแบบเชิงรับ
การลงทุนในกองทุนมีความเสี ยงคล้ายกับการลงทุนในกองทุนที ลงทุนในตราสารทุนที ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ความ
ผันผวนของตลาดที เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย และ
การรับรู้แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนไม่ได้มีการจัดการแบบ “เชิงรุก” ดังนั นผลการดําเนินงาน
ของกองทุนอาจต่ํากว่ากองทุนที มีการเปลี ยนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในรูปแบบเชิงรุก

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์&
อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลง
สกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนิน
การในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Global X Management Company LLC
หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์
อีทีเอฟ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยพลัน

(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วน
สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให ้
ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ งจะส่งผลให้มี net exposure ที เกี ยวข้องกับความเสี ยงต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์
(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับบริษัทจัดการในราคาตามมูลค่าที ตราไว้ โดยผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
จะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยการซื อขาย

หมายเหตุ :
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ สั งขายคืนหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Internet (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual
fund by phone) (ถ้ามี) , บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วย
ลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการ
ซื อขาย

หมายเหตุ : ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ
สั งขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั งผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
จัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) อย่างน้อย 1 ราย

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) ,
บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1  การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขายและเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1
หน่วยของการซื อขาย ได้ที บริษัทจัดการ ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที บริษัทจัดการกําหนด
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการภายหลังเวลาที บริษัทจัดการกําหนด ของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใด ให ้
ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไป

2) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5
วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
โดยบริษัทจะชําระเป็นเงินสดและ/หรือตะกร้าหลักทรัพย์ หรือวิธีการอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนด

ในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจต้องชําระเงินสดเป็นการเพิ มเติม หรือได้รับคืนเงินสด (ส่วน
ต่างเงินสด) ซึ งขึ นอยู่กับส่วนต่างของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของการซื อขาย และมูลค่าของตระกร้าหลักทรัพย ์(PDF)
และราคาซื อขายหน่วยลงทุน (กองทุนหลัก) ของวันทําการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การเพิ มขึ นของส่วนต่างเงินสดจะเพิ มขึ น
เป็นทวีคูณของหน่วยของการซื อขาย (CU)

3) ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั นได้ในระหว่างวันและเวลา
ทําการของบริษัทจัดการ ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

4) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนจะกระทําในวันทําการที ชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องอื นใด ประกาศกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจแก้ไขรายละเอียดโครงการเพื อเปลี ยนแปลงวันทําการลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในกรณีที กฎ
ระเบียบ และ/หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลง เพื อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎระเบียบดังกล่าว
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

5) บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์เพื อขอลดจํานวนหน่วยลงทุนที จะ
รับซื อคืนได้ตามวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
การลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือ
เกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขายคืนได้ เช่น การส่งคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักถูกระงับเป็นการชั วคราวในวันทําการดังกล่าว หรือบริษัทจัดการระงับการใช้สิทธิ
ของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามสัญญาระหว่างบริษัทจัดการ กับ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเข้าสู่ภาวะล้ม
ละลาย เป็นต้น โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน สําหรับผู้ลงทุนทั วไป

1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียด
ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี

ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดัง
กล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10

(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

5. ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไป สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามเงื อนไข ขั นตอนและวิธี
การรับซื อคืนที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด ทั งนี การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับผู้ลงทุนทั วไปนั น จะเป็นไปตามเงื อนไข
และวิธีการที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด

7.4.3 การซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุน
ของกองทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื อเป็นการเพิ มสภาพคล่องในการ
ลงทุนให้กับผู้สนใจลงทุนทั วไป โดยผู้ลงทุนทั วไป และผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถซื อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปที ซื อขายผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 

(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่ง
ทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง

(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น.

บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข วัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราว หรือถาวรได้
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและ
แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุนให้ต่างไปจากเดิมได้ เช่น หากผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการ
ตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจาก
วัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั งนี การเปลี ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งใ
ผู้ลงทุนทราบผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือนํา
ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ  7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (ถ้ามี) , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 

(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 

1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating)

ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot) ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน

วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์

1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด

3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคา
ตลาด ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล

5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 
1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 
1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ
2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บ
ไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้
รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 5 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดที เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการ จึงอาจ
เปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วง
ที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
แต่ละรายการที มีการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลา
ที บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง

(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม

(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ

(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี)

(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี

(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)

(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น

(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติม จํานวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวม

(21) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน เป็นไปตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการส่งมอบหลักทรัพย์สําหรับ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที จ่ายจริง

(23) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง

(24) ค่าผู้ทําหน้าที ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทั วไป ในกรณีที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป ที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการ
ซื อขายหลักทรัพย์ตามที ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และผู้ขายหน่วยลงทุนแต่ละรายอาจเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนครั ง
แรก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราที แตกต่างกัน

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ตามที นายทะเบียนเรียก
เก็บ

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียก
เก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น

2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง

3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ทั งนี ในช่วงก่อนวันที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะคํานวณ
ดังนี 

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ

ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

กองทุนมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศที มีเวลา ช้า กว่าประเทศไทยประมาณ 12 ชั วโมง ซึ งกองทุนนั นมีการประกาศ NAV
ภายในวันที  T+1 จึงทําให้กองทุนของไทยต้องคํานวณ NAV ภายใน T+1 วันทําการ และประกาศ NAV ภายใน T+2 วันทําการ

(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการ
ถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดัง
กล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1
วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัท
จัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2)

(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4     บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 

(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.

16.2.5 มูลค่าหน่วยลงทุนอ้างอิง (iNAV) คือ ราคาปัจจุบันของตะกร้าหลักทรัพย์ ณ ขณะที คํานวณ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุน
ต่อหน่วยของการซื อขายของกองทุนที เป็นส่วนประกอบของหน่วยของการซื อขาย ซึ งผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ณ
ขณะนั น ๆ โดยเบื องต้นบริษัทจัดการจะเป็นผู้คํานวณและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. < 1 สตางค์ หรือ
< 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วย
ไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์ และ
≥ 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/ราคา
หน่วย
เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจาก
วันที คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุนเปิด
โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของ
วันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วนที 
2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อ
หรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึง
การแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

1  ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ ง
มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุน
เปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

 1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ

2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัท
จัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ อาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ

07/06/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0064/2565] หน้า 17 / 39



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Robotics & Artificial Intelligence ETF 

1.3. ชื อย่อ :  UBOT 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ :

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) :  

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) :

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็น
ทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื อขาย

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ
ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

 บริษัทจัดการอาจพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื น
ใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั วไป ที ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศที ลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั วโลก ที เกี ยวข้องกับหุ่นยนต์ที ใช้ในอุตสาหกรรม (Robotics) และ
ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence (AI))

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื อเทียบกับดัชนี
อ้างอิง (Tracking Error) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมี
บางขณะที ค่า Tracking Error มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

นอกจากนี บริษัทจัดการกําหนดให้ผู้ดูแลสภาพคล่องพยายามทําหน้าที เพื อให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง
เมื อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมีบางขณะที ค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง เมื อ
เทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)

 กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ปัจจัยอ้างอิง : ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด (passive
management/index tracking)
โดย บลจ. จะพยายามดํารงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ
ดัชนีชี วัด (tracking error : “TE”) :  5.00 % ต่อปี

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื อ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ ง
กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุน

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America)
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนําเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือ ในรูปสกุลเงินอื นใด หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิแก้ไขรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
หรือตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) หรือตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Non
– investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade)
หรือตราสารที ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(listed securities) แล้วแต่กรณี ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
(FX Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจ
พิจารณาป้องกันความเสี ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น และ/หรือ อาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) ได ้ ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

(3) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อื นหรือทรัพย์สินอื น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้

(4) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

(5) ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา
ดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุ
นรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสม

ลักษณะสําคัญของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 
บริษัทจัดการ : 
(Investment Advisor)

Global X Management Company LLC 

วันที จัดตั งกองทุน : 9 ธันวาคม 2559
ประเภทโครงการ : ตราสารทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน :

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC.
ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทั วไปกองทุนจะใช้กลยุทธ ์Replication ซึ งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นส่วน
ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงนั น อย่างไรก็ตาม กองทุน
อาจใช้กลยุทธ์ลงทุนในหลักทรัพย์ตัวอย่างเพื อเป็นตัวแทนที เกี ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง
(Representative Sampling Strategy) เมื อกลยุทธ ์Replication อาจส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น เช่น เมื อมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือมีต้นทุนจํานวน
มากที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื อให้สัดส่วนการลงทุนใกล้เคียงดัชนี
อ้างอิง เช่น ในกรณีที หลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงไม่มีสภาพคล่องชั วคราว ไม่สามารถ
ลงทุนได้หรือสภาพคล่องน้อยลง หรือเป็นผลมาจากข้อจํากัดหรือข้อจํากัดทางกฎหมาย
(เช่น ข้อกําหนดด้านภาษี) ที ใช้กับกองทุนแต่ไม่ใช่ดัชนีอ้างอิง

ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อ
ขาย :

NASDAQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

วันทําการซื อขาย : ทุกวันทําการ
อายุโครงการ : ไม่กําหนด
การจ่ายเงินปันผล :  มีการจ่ายเงินปันผล

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน
และนายทะเบียน : 

Brown Brothers Harriman & Co 

Bloomberg Ticker :  BOTZ US 
Bloomberg Benchmark Ticker
: 

IBOTZNT

Website : 

Index provider :

https://www.globalxetfs.com/funds/botz/ 

INDXX, LLC.

ข้อมูลดัชนีชี วัด : 

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการ
ออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการ
ใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ขั นแรก : กรอบการคัดเลือกหลักทรัพย์

• บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ซึ งรวม
ถึงบริษัทที เกี ยวข้องกับการพัฒนาและการผลิตในด้าน

 หุ่นยนต์ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัต ิ: ผลิตภัณฑ์และบริการหุ่นยนต์ที 
ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการผลิต

 ยานยนต์และโดรนไร้คนขับ : ยานยนต์ไร้คนขับ (รวมทั ง Hardware และ Software
สําหรับรถยนต์ขับเคลื อนอัตโนมัต)ิ โดรน และหุ่นยนต์ที ใช้ในทางการทหารและตลาดผู้
บริโภคทั วไป

 หุ่นยนต์ที ไม่ได้ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม : หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ ์(AI)  ที ใช้ใน
เชิงการเกษตร การบริการทางการแพทย์ ผู้บริโภคทั วไป และการบันเทิง สันทนาการ
เป็นต้น

 ปัญญาประดิษฐ ์(AI) : Application เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ซึ งนํานวัตกรรม
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การคาดการณ,์ ระบบการทํางานโดย
อัตโนมัติ และอื นๆ

• บริษัทที มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้น หรือบริษัทที 
แสดงได้ว่าอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้นเป็นธุรกิจหลัก

ขั นที สอง : หลักทรัพย์ที จะผ่านการคัดเลือกมารวมอยู่ในดัชนี

• บริษัทที จะได้รับการพิจารณา จะต้อง

 มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 300 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดของประเทศที พัฒนาแล้ว

 มีปริมาณการซื อขายเฉลี ยรายวันในรอบ 6 เดือนล่าสุดไม่น้อยกว่า 2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือตั งแต่วันเสนอขายหุ้นทั วไปครั งแรก (IPO) ในกรณีของการเสนอขายหุ้น
ครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการออกดัชนีกําหนดไว)้

 ในกรณีที หลักทรัพย์นั น ไม่มีประวัติการซื อขายเป็นเวลา 6 เดือน สําหรับในกรณีของ
การเสนอขายหุ้นครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการดัชนี
กําหนดไว้ จะนําหลักทรัพย์นั นมารวมพิจารณาได้ หลักทรัพย์นั นต้องจดทะเบียนแล้ว
อย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันคัดเลือกหลักทรัพย์ และอย่างน้อย 3 เดือน สําหรับการเสนอ
ขายหุ้นครั งแรกในกรณีอื น

 มีจํานวนหุ้นที ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จํานวนหุ้นที จําหน่ายแล้วทั งหมด

• หลักทรัพย์ที จะยังคงอยู่ในดัชนีอ้างอิงต่อไปได้นั น จะต้องมีมูลค่าตามราคาตลาด
(Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีมูลค่าการซื อขาย
ต่อวันไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั งนี ยังคงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดอื นๆ
ด้วย

• การเสนอขายหุ้นครั งแรก (IPO) ที จะถือว่าเป็น Significant IPO ก็ต่อเมื อบริษัทนั น มี
มูลค่าตามราคาตลาด สูงกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทที เป็นองค์
ประกอบของดัชนี ณ วันที คํานวณเพื อทบทวนองค์ประกอบของดัชนี (Reconstitution
Selection Day)

นํ้าหนักของหลักทรัพย์ซึ งเป็นส่วนประกอบในดัชนี

• องค์ประกอบของดัชนีมีการคํานวณนํ้าหนักตามมูลค่าตามราคาตลาด โดยมีข้อ
กําหนดดังต่อไปนี 

 หลักทรัพย์แต่ละตัวจะมีน้ําหนักอย่างน้อยร้อยละ 0.3 และสูงสุดร้อยละ 8

 หลักทรัพย์แต่ละตัวที มีน้ําหนักเกินร้อยละ 5 เมื อรวมกันแล้วน้ําหนักจะต้องไม่เกินร้อย
ละ 40 ของนํ้าหนักของดัชนี และหลักทรัพย์ที เหลือจะมีน้ําหนักได้ไม่เกินร้อยละ 4.5

การปรับนํ้าหนัก (Rebalancing)

• การปรับนํ้าหนักและอาจมีการคัดหุ้นเข้า/ออก ในส่วนประกอบของดัชนี ซึ งจะทําเป็น
รายปี ในวันทําการซื อขายสุดท้ายของเดือนมิถุนายน

• จะทบทวนดัชนี ทุกครึ งปี เพื อพิจารณาบริษัทที มีการ IPO ใหม่ รวมถึงเพื อพิจารณา
การดําเนินงานขององค์กร (Corporate Action) ที อาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์นั นๆ
ด้วยเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที เก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.68

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและบริการ (12b1) ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอื นๆ 0.00

ค่าใช้จ่ายรวมในการดําเนินงานประจําปีของกองทุน 0.68

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ความเสี ยงที สําคัญของกองทุนหลัก

1. ความเสี ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risk) 
คือความเสี ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน ที เกิดจากการเปลี ยนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี ย และ Investor perception ซึ ง อาจส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ที ลงทุนปรับเพิ มขึ นหรือลดลง

2. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence 
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence อาจมีข้อจํากัดด้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน
หรือบุคลากร บริษัทเหล่านี มักเผชิญกับการแข่งขันที รุนแรงและผลิตภัณฑ์อาจล้าสมัยอย่างรวดเร็ว บริษัทเหล่านี ยังต้องพึ งพา
สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก และอาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียหรือการด้อยค่าของสินค้าเหล่านั น และไม่
สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทเหล่านี จะสามารถปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้จากการใช้เทคโนโลยีในทางที ผิด หรือคู่
แข่งจะไม่พัฒนาเทคโนโลยีที คล้ายคลึงหรือเหนือกว่าเทคโนโลยีของบริษัท บริษัทเหล่านี มักใช้จ่ายเงินลงทุนจํานวนมากใน
การวิจัยและพัฒนา และไม่มีการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที ผลิตโดยบริษัทเหล่านี จะประสบความสําเร็จเสมอไป
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence เป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ งอาจส่งผลเสียอย่างมาก
ต่อบริษัทเหล่านี บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก มีแนวโน้มที จะผันผวน
มากกว่าบริษัทที ไม่พึ งพาเทคโนโลยีมากนัก นอกจากนี วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาจต้องเผชิญกับ
การกฎระเบียบที เข้มงวดเพิ มขึ นในอนาคตซึ งอาจจํากัดการพัฒนาเทคโนโลยี และเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริษัทที 
พัฒนาและ/หรือใช้เทคโนโลยีเหล่านี ในทํานองเดียวกัน การรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคและแหล่งข้อมูลอื นๆ อาจต้องเผชิญ
กับการตรวจสอบที เพิ มขึ น บริษัทในภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
ที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจ
ขัดขวางความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน ลูกค้าและ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทเหล่านี 
อาจกระจุกตัวอยู่ในประเทศ ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเฉพาะ ซึ งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อหนึ งในประเทศ
ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเหล่านี อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัท กองทุนจะมีความเสี ยงทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชียและ
ในทวีปยุโรปมากกว่าภูมิภาคอื น

3. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม
บริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่อาจมีผลการดําเนินงานล้อไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้น ซึ งโดยทั วไปหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่
มีแนวโน้มที จะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหรือแย่กว่าตลาดหุ้นในแต่ละช่วงเวลา และในอดีตที ผ่านมา แต่ละช่วงเวลาอาจ
ครอบคลุมระยะเวลายาวนานหลายปีด้วยเช่นกัน

บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมอาจมีความผันผวนมากกว่าและมีแนวโน้มที จะมีสายผลิตภัณฑ์ที แคบกว่ามี
ทรัพยากรทางการเงินน้อยกว่า ความชํานาญและประสบการณ์ในการจัดการ และมีความได้เปรียบในการแข่งขันน้อยกว่าเมื อ
เปรียบเทียบกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ นอกจากนี บริษัทเหล่านี มักมีความผันผวนของราคามากกว่า ปริมาณการซื อขาย
น้อยกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกว่าบริษัทที มีขนาดใหญ่และเป็นที ยอมรับมากกว่า อย่างไรก็ดี ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเหมือนกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ได้

4. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
บริษัทในภาคอุตสาหกรรมอาจมีความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที มีลักษณะเฉพาะทาง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตอาจเผชิญกับสินค้าล้าสมัยเนื องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที รวดเร็ว กฎระเบียบของรัฐบาล
เหตุการณ์ต่างๆ ที เกิดขึ นในโลก และภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม บริษัทอาจ
ได้รับผลกระทบในทางลบจากความเสียหายต่อสิ งแวดล้อมและการเรียกร้องความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริษัทในภาค
อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที 
ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจขัดขวางความสามารถของบริษัทในการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน

5. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ IT 
บริษัทในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเผชิญการเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวงจรผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี สินค้าล้าสมัยอย่าง
รวดเร็ว ระเบียบราชการ และการแข่งขันที เพิ มขึ นทั งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั งการแข่งขันจากคู่แข่งจากต่างประเทศ
ด้วยต้นทุนการผลิตที ตํ่าลง บริษัทที ต้องพึ งพาเทคโนโลยีมีแนวโน้มที จะผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวมและประเด็นการจดสิทธิ
บัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีผลกระทบต่อบริษัทเหล่านี เช่นกัน นอกจากนี บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีข้อจํากัดด้าน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน หรือบุคลากร

6. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery)
ภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery) เป็นภาคที ใช้เงินทุนสูง เงินทุนหมุนเวียนและการจัดการบริหารกระแสเงินสด
เป็นสิ งสําคัญและมีผลต่อความสําเร็จของบริษัทเพราะการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและการครอบครองกิจการเป็นสิ งสําคัญ
ที จะรักษายอดขายและรายได้ วัฎจักรการลงทุนที ยาวนานเพิ มความท้าทายให้กับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเกี ยวกับการ
ขยายกําลังการผลิต ซึ งอาจจํากัดความสามารถของบริษัทในการเติบโตในช่วงที มีความต้องการเพิ มขึ น และอาจส่งผลให้มี
กําลังการผลิตส่วนเกินในช่วงเวลาที มีความต้องการลดลง ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจนี อาจขึ นอยู่กับวัฏจักรธุรกิจอย่างมาก
และมีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของตลาดค่อนข้างสูง บริษัทที อยู่ในภาคธุรกิจที มีอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยี
อาจเผชิญกับความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน บริษัทที ผลิตสินค้าที มีลักษณะเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์มี
แนวโน้มที จะมีอัตรากําไรขั นต้นที น้อย และต้องรักษาเครือข่ายการจัดจําหน่ายและ Network เพื อรักษายอดขายให้เพียงพอ

7. ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน
เนื องจากทรัพย์สินของกองทุนอาจถูกนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั นโดยปกติแล้ว รายได้ที 
กองทุนได้รับจากการลงทุนเหล่านี จะเป็นสกุลเงินต่างประเทศ การที กองทุนเปิดรับเงินตราต่างประเทศและการเปลี ยนแปลง
มูลค่าของสกุลเงินต่างประเทศเมื อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลงและมูลค่าของเงินตรา
ต่างประเทศบางสกุลอาจมีความผันผวนในระดับสูง นอกจากนี กองทุนอาจมีค่าใช้จ่ายในการแปลงค่าเงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐ
และสกุลเงินต่างประเทศ

8. ความเสี ยงด้านการดูแลรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ
กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงเงินสดกับธนาคารต่างประเทศ, ตัวแทนและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที ได้รับการ
แต่งตั งจากผู้ดูแลของกองทุน การลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี ยงในการดูแลรักษาหลักทรัพย์มากกว่าการลงทุนใน
ตลาดที พัฒนาแล้ว ตลาดของประเทศที ด้อยพัฒนามีแนวโน้มที จะประสบปัญหากับการหักบัญชี, การชําระเงินและการถือหลัก
ทรัพย์โดยธนาคารท้องถิ น ตัวแทน และผู้รับฝากเงิน

9. ความเสี ยงของการลงทุนในต่างประเทศ
อาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชีวภาพ หรือภัยอื น ๆ อาจเกิดขึ นในภูมิภาคที กองทุนลงทุน ซึ งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
หรือการประกอบธุรกิจเฉพาะของบริษัทในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ ง ส่งผลกระทบต่อกองทุนจากการลงทุนในภูมิภาคที ได้รับผลก
ระทบหรือในภูมิภาคที เชื อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคที ได้รับผลกระทบ

10. ความเสี ยงจากการซื อขายในตลาดปิดระหว่างประเทศ
กองทุนอาจเข้าทําการซื อขายในตลาดแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศที อาจปิด ในขณะที ตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าลงทุน
ยังคงเปิดซื อตามปกติ การดําเนินธุรกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื อนระหว่างราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง
ดังกล่าวกับราคาล่าสุดของหลักทรัพย์นั น  (เช่น ราคาของกองทุนจากตลาดต่างประเทศที ปิด) ความคลาดเคลื อนเหล่านี อาจส่ง
ผลให้เกิด Premium หรือ Discount ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที อาจสูงกว่ามูลค่าของ ETF กองอื น

11. ความเสี ยงของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ผลการดําเนินงานของกองทุนขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของแต่ละบริษัทที กองทุนลงทุน การเปลี ยนแปลงเงื อนไขทางการเงิน
ของบริษัทดังกล่าวอาจทําให้มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวปรับลดลงได้

12. ความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ปัจจัยที ก่อให้เกิดความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ได้แก่ การเปลี ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ลักษณะการ
บริโภค ความคาดหวังของนักลงทุน และอื นๆ ซึ งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าการลงทุน โดยทั วไปแล้ว ตลาด
เกิดใหม่จะมีความผันผวนมากกว่าตลาดที พัฒนาแล้ว และอาจมีความผันผวนทางราคาอย่างมาก ตราสารอนุพันธ์ ออปชั น และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  (Warrants) ที อยู่ในกองทุนหลักอาจทําให้กองทุนหลักได้รับผลกระทบอย่างมากจากความผันผวนของ
ตลาด ความเคลื อนไหวในตลาดอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอย่างมาก

13. ความเสี ยงจากการไม่กระจายการลงทุน
กองทุนจัดอยู่ในประเภทการลงทุนที  "ไม่กระจายการลงทุน" ภายใต ้Investment Company Act of 1940 ("1940 Act") ส่ง
ผลให้กองทุนมีความเสี ยงที อาจเผชิญความผันผวนมากกว่ากองทุนที กระจายการลงทุน เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในจํานวน
บริษัทที น้อยกว่าหรืออาจลงทุนในบริษัทผู้ออกรายเดียว ผลที ได้คือกําไรและขาดทุนจากการลงทุนครั งเดียวอาจมีผลกระทบ
ต่อ NAV ของกองทุนมากกว่าและอาจทําให้กองทุนผันผวนมากกว่ากองทุนที ลงทุนกระจายตัวมากกว่า

14. ความเสี ยงด้านปฏิบัติการ
กองทุนมีความเสี ยงด้านปฏิบัติการที เกิดจากปัจจัยหลายประการซึ งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความผิดพลาดของคน ความผิด
พลาดในการประมวลผลและการสื อสาร ความผิดพลาดของผู้ให้บริการของกองทุน คู่สัญญา หรือบุคคลภายนอกอื น ๆ
กระบวนการและเทคโนโลยีเกิดความล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพ หรือความล้มเหลวของระบบ

15. ความเสี ยงของการบริหารแบบเชิงรับ
การลงทุนในกองทุนมีความเสี ยงคล้ายกับการลงทุนในกองทุนที ลงทุนในตราสารทุนที ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ความ
ผันผวนของตลาดที เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย และ
การรับรู้แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนไม่ได้มีการจัดการแบบ “เชิงรุก” ดังนั นผลการดําเนินงาน
ของกองทุนอาจต่ํากว่ากองทุนที มีการเปลี ยนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในรูปแบบเชิงรุก

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์&
อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลง
สกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนิน
การในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Global X Management Company LLC
หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์
อีทีเอฟ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยพลัน

(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วน
สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให ้
ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ งจะส่งผลให้มี net exposure ที เกี ยวข้องกับความเสี ยงต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์
(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับบริษัทจัดการในราคาตามมูลค่าที ตราไว้ โดยผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
จะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยการซื อขาย

หมายเหตุ :
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ สั งขายคืนหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Internet (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual
fund by phone) (ถ้ามี) , บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วย
ลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการ
ซื อขาย

หมายเหตุ : ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ
สั งขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั งผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
จัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) อย่างน้อย 1 ราย

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) ,
บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1  การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขายและเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1
หน่วยของการซื อขาย ได้ที บริษัทจัดการ ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที บริษัทจัดการกําหนด
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการภายหลังเวลาที บริษัทจัดการกําหนด ของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใด ให ้
ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไป

2) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5
วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
โดยบริษัทจะชําระเป็นเงินสดและ/หรือตะกร้าหลักทรัพย์ หรือวิธีการอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนด

ในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจต้องชําระเงินสดเป็นการเพิ มเติม หรือได้รับคืนเงินสด (ส่วน
ต่างเงินสด) ซึ งขึ นอยู่กับส่วนต่างของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของการซื อขาย และมูลค่าของตระกร้าหลักทรัพย ์(PDF)
และราคาซื อขายหน่วยลงทุน (กองทุนหลัก) ของวันทําการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การเพิ มขึ นของส่วนต่างเงินสดจะเพิ มขึ น
เป็นทวีคูณของหน่วยของการซื อขาย (CU)

3) ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั นได้ในระหว่างวันและเวลา
ทําการของบริษัทจัดการ ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

4) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนจะกระทําในวันทําการที ชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องอื นใด ประกาศกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจแก้ไขรายละเอียดโครงการเพื อเปลี ยนแปลงวันทําการลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในกรณีที กฎ
ระเบียบ และ/หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลง เพื อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎระเบียบดังกล่าว
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

5) บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์เพื อขอลดจํานวนหน่วยลงทุนที จะ
รับซื อคืนได้ตามวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
การลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือ
เกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขายคืนได้ เช่น การส่งคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักถูกระงับเป็นการชั วคราวในวันทําการดังกล่าว หรือบริษัทจัดการระงับการใช้สิทธิ
ของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามสัญญาระหว่างบริษัทจัดการ กับ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเข้าสู่ภาวะล้ม
ละลาย เป็นต้น โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน สําหรับผู้ลงทุนทั วไป

1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียด
ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี

ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดัง
กล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10

(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

5. ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไป สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามเงื อนไข ขั นตอนและวิธี
การรับซื อคืนที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด ทั งนี การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับผู้ลงทุนทั วไปนั น จะเป็นไปตามเงื อนไข
และวิธีการที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด

7.4.3 การซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุน
ของกองทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื อเป็นการเพิ มสภาพคล่องในการ
ลงทุนให้กับผู้สนใจลงทุนทั วไป โดยผู้ลงทุนทั วไป และผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถซื อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปที ซื อขายผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 

(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่ง
ทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง

(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น.

บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข วัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราว หรือถาวรได้
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและ
แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุนให้ต่างไปจากเดิมได้ เช่น หากผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการ
ตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจาก
วัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั งนี การเปลี ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งใ
ผู้ลงทุนทราบผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือนํา
ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ  7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (ถ้ามี) , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 

(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 

1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating)

ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot) ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน

วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์

1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด

3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคา
ตลาด ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล

5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 
1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 
1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ
2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บ
ไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้
รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 5 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดที เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการ จึงอาจ
เปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วง
ที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
แต่ละรายการที มีการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลา
ที บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง

(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม

(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ

(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี)

(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี

(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)

(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น

(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติม จํานวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวม

(21) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน เป็นไปตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการส่งมอบหลักทรัพย์สําหรับ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที จ่ายจริง

(23) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง

(24) ค่าผู้ทําหน้าที ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทั วไป ในกรณีที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป ที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการ
ซื อขายหลักทรัพย์ตามที ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และผู้ขายหน่วยลงทุนแต่ละรายอาจเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนครั ง
แรก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราที แตกต่างกัน

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ตามที นายทะเบียนเรียก
เก็บ

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียก
เก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น

2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง

3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ทั งนี ในช่วงก่อนวันที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะคํานวณ
ดังนี 

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ

ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

กองทุนมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศที มีเวลา ช้า กว่าประเทศไทยประมาณ 12 ชั วโมง ซึ งกองทุนนั นมีการประกาศ NAV
ภายในวันที  T+1 จึงทําให้กองทุนของไทยต้องคํานวณ NAV ภายใน T+1 วันทําการ และประกาศ NAV ภายใน T+2 วันทําการ

(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการ
ถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดัง
กล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1
วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัท
จัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2)

(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4     บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 

(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.

16.2.5 มูลค่าหน่วยลงทุนอ้างอิง (iNAV) คือ ราคาปัจจุบันของตะกร้าหลักทรัพย์ ณ ขณะที คํานวณ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุน
ต่อหน่วยของการซื อขายของกองทุนที เป็นส่วนประกอบของหน่วยของการซื อขาย ซึ งผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ณ
ขณะนั น ๆ โดยเบื องต้นบริษัทจัดการจะเป็นผู้คํานวณและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. < 1 สตางค์ หรือ
< 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วย
ไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์ และ
≥ 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/ราคา
หน่วย
เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจาก
วันที คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุนเปิด
โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของ
วันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วนที 
2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อ
หรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึง
การแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

1  ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ ง
มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุน
เปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

 1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ

2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัท
จัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ อาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Robotics & Artificial Intelligence ETF 

1.3. ชื อย่อ :  UBOT 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ :

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) :  

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) :

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็น
ทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื อขาย

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ
ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

 บริษัทจัดการอาจพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื น
ใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั วไป ที ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศที ลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั วโลก ที เกี ยวข้องกับหุ่นยนต์ที ใช้ในอุตสาหกรรม (Robotics) และ
ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence (AI))

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื อเทียบกับดัชนี
อ้างอิง (Tracking Error) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมี
บางขณะที ค่า Tracking Error มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

นอกจากนี บริษัทจัดการกําหนดให้ผู้ดูแลสภาพคล่องพยายามทําหน้าที เพื อให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง
เมื อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมีบางขณะที ค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง เมื อ
เทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)

 กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ปัจจัยอ้างอิง : ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด (passive
management/index tracking)
โดย บลจ. จะพยายามดํารงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ
ดัชนีชี วัด (tracking error : “TE”) :  5.00 % ต่อปี

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื อ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ ง
กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุน

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America)
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนําเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือ ในรูปสกุลเงินอื นใด หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิแก้ไขรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
หรือตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) หรือตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Non
– investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade)
หรือตราสารที ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(listed securities) แล้วแต่กรณี ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
(FX Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจ
พิจารณาป้องกันความเสี ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น และ/หรือ อาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) ได ้ ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

(3) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อื นหรือทรัพย์สินอื น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้

(4) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

(5) ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา
ดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุ
นรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสม

ลักษณะสําคัญของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 
บริษัทจัดการ : 
(Investment Advisor)

Global X Management Company LLC 

วันที จัดตั งกองทุน : 9 ธันวาคม 2559
ประเภทโครงการ : ตราสารทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน :

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC.
ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทั วไปกองทุนจะใช้กลยุทธ ์Replication ซึ งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นส่วน
ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงนั น อย่างไรก็ตาม กองทุน
อาจใช้กลยุทธ์ลงทุนในหลักทรัพย์ตัวอย่างเพื อเป็นตัวแทนที เกี ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง
(Representative Sampling Strategy) เมื อกลยุทธ ์Replication อาจส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น เช่น เมื อมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือมีต้นทุนจํานวน
มากที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื อให้สัดส่วนการลงทุนใกล้เคียงดัชนี
อ้างอิง เช่น ในกรณีที หลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงไม่มีสภาพคล่องชั วคราว ไม่สามารถ
ลงทุนได้หรือสภาพคล่องน้อยลง หรือเป็นผลมาจากข้อจํากัดหรือข้อจํากัดทางกฎหมาย
(เช่น ข้อกําหนดด้านภาษี) ที ใช้กับกองทุนแต่ไม่ใช่ดัชนีอ้างอิง

ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อ
ขาย :

NASDAQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

วันทําการซื อขาย : ทุกวันทําการ
อายุโครงการ : ไม่กําหนด
การจ่ายเงินปันผล :  มีการจ่ายเงินปันผล

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน
และนายทะเบียน : 

Brown Brothers Harriman & Co 

Bloomberg Ticker :  BOTZ US 
Bloomberg Benchmark Ticker
: 

IBOTZNT

Website : 

Index provider :

https://www.globalxetfs.com/funds/botz/ 

INDXX, LLC.

ข้อมูลดัชนีชี วัด : 

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการ
ออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการ
ใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ขั นแรก : กรอบการคัดเลือกหลักทรัพย์

• บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ซึ งรวม
ถึงบริษัทที เกี ยวข้องกับการพัฒนาและการผลิตในด้าน

 หุ่นยนต์ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัต ิ: ผลิตภัณฑ์และบริการหุ่นยนต์ที 
ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการผลิต

 ยานยนต์และโดรนไร้คนขับ : ยานยนต์ไร้คนขับ (รวมทั ง Hardware และ Software
สําหรับรถยนต์ขับเคลื อนอัตโนมัต)ิ โดรน และหุ่นยนต์ที ใช้ในทางการทหารและตลาดผู้
บริโภคทั วไป

 หุ่นยนต์ที ไม่ได้ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม : หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ ์(AI)  ที ใช้ใน
เชิงการเกษตร การบริการทางการแพทย์ ผู้บริโภคทั วไป และการบันเทิง สันทนาการ
เป็นต้น

 ปัญญาประดิษฐ ์(AI) : Application เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ซึ งนํานวัตกรรม
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การคาดการณ,์ ระบบการทํางานโดย
อัตโนมัติ และอื นๆ

• บริษัทที มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้น หรือบริษัทที 
แสดงได้ว่าอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้นเป็นธุรกิจหลัก

ขั นที สอง : หลักทรัพย์ที จะผ่านการคัดเลือกมารวมอยู่ในดัชนี

• บริษัทที จะได้รับการพิจารณา จะต้อง

 มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 300 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดของประเทศที พัฒนาแล้ว

 มีปริมาณการซื อขายเฉลี ยรายวันในรอบ 6 เดือนล่าสุดไม่น้อยกว่า 2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือตั งแต่วันเสนอขายหุ้นทั วไปครั งแรก (IPO) ในกรณีของการเสนอขายหุ้น
ครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการออกดัชนีกําหนดไว)้

 ในกรณีที หลักทรัพย์นั น ไม่มีประวัติการซื อขายเป็นเวลา 6 เดือน สําหรับในกรณีของ
การเสนอขายหุ้นครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการดัชนี
กําหนดไว้ จะนําหลักทรัพย์นั นมารวมพิจารณาได้ หลักทรัพย์นั นต้องจดทะเบียนแล้ว
อย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันคัดเลือกหลักทรัพย์ และอย่างน้อย 3 เดือน สําหรับการเสนอ
ขายหุ้นครั งแรกในกรณีอื น

 มีจํานวนหุ้นที ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จํานวนหุ้นที จําหน่ายแล้วทั งหมด

• หลักทรัพย์ที จะยังคงอยู่ในดัชนีอ้างอิงต่อไปได้นั น จะต้องมีมูลค่าตามราคาตลาด
(Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีมูลค่าการซื อขาย
ต่อวันไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั งนี ยังคงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดอื นๆ
ด้วย

• การเสนอขายหุ้นครั งแรก (IPO) ที จะถือว่าเป็น Significant IPO ก็ต่อเมื อบริษัทนั น มี
มูลค่าตามราคาตลาด สูงกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทที เป็นองค์
ประกอบของดัชนี ณ วันที คํานวณเพื อทบทวนองค์ประกอบของดัชนี (Reconstitution
Selection Day)

นํ้าหนักของหลักทรัพย์ซึ งเป็นส่วนประกอบในดัชนี

• องค์ประกอบของดัชนีมีการคํานวณนํ้าหนักตามมูลค่าตามราคาตลาด โดยมีข้อ
กําหนดดังต่อไปนี 

 หลักทรัพย์แต่ละตัวจะมีน้ําหนักอย่างน้อยร้อยละ 0.3 และสูงสุดร้อยละ 8

 หลักทรัพย์แต่ละตัวที มีน้ําหนักเกินร้อยละ 5 เมื อรวมกันแล้วน้ําหนักจะต้องไม่เกินร้อย
ละ 40 ของนํ้าหนักของดัชนี และหลักทรัพย์ที เหลือจะมีน้ําหนักได้ไม่เกินร้อยละ 4.5

การปรับนํ้าหนัก (Rebalancing)

• การปรับนํ้าหนักและอาจมีการคัดหุ้นเข้า/ออก ในส่วนประกอบของดัชนี ซึ งจะทําเป็น
รายปี ในวันทําการซื อขายสุดท้ายของเดือนมิถุนายน

• จะทบทวนดัชนี ทุกครึ งปี เพื อพิจารณาบริษัทที มีการ IPO ใหม่ รวมถึงเพื อพิจารณา
การดําเนินงานขององค์กร (Corporate Action) ที อาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์นั นๆ
ด้วยเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที เก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.68

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและบริการ (12b1) ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอื นๆ 0.00

ค่าใช้จ่ายรวมในการดําเนินงานประจําปีของกองทุน 0.68

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ความเสี ยงที สําคัญของกองทุนหลัก

1. ความเสี ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risk) 
คือความเสี ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน ที เกิดจากการเปลี ยนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี ย และ Investor perception ซึ ง อาจส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ที ลงทุนปรับเพิ มขึ นหรือลดลง

2. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence 
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence อาจมีข้อจํากัดด้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน
หรือบุคลากร บริษัทเหล่านี มักเผชิญกับการแข่งขันที รุนแรงและผลิตภัณฑ์อาจล้าสมัยอย่างรวดเร็ว บริษัทเหล่านี ยังต้องพึ งพา
สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก และอาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียหรือการด้อยค่าของสินค้าเหล่านั น และไม่
สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทเหล่านี จะสามารถปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้จากการใช้เทคโนโลยีในทางที ผิด หรือคู่
แข่งจะไม่พัฒนาเทคโนโลยีที คล้ายคลึงหรือเหนือกว่าเทคโนโลยีของบริษัท บริษัทเหล่านี มักใช้จ่ายเงินลงทุนจํานวนมากใน
การวิจัยและพัฒนา และไม่มีการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที ผลิตโดยบริษัทเหล่านี จะประสบความสําเร็จเสมอไป
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence เป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ งอาจส่งผลเสียอย่างมาก
ต่อบริษัทเหล่านี บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก มีแนวโน้มที จะผันผวน
มากกว่าบริษัทที ไม่พึ งพาเทคโนโลยีมากนัก นอกจากนี วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาจต้องเผชิญกับ
การกฎระเบียบที เข้มงวดเพิ มขึ นในอนาคตซึ งอาจจํากัดการพัฒนาเทคโนโลยี และเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริษัทที 
พัฒนาและ/หรือใช้เทคโนโลยีเหล่านี ในทํานองเดียวกัน การรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคและแหล่งข้อมูลอื นๆ อาจต้องเผชิญ
กับการตรวจสอบที เพิ มขึ น บริษัทในภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
ที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจ
ขัดขวางความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน ลูกค้าและ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทเหล่านี 
อาจกระจุกตัวอยู่ในประเทศ ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเฉพาะ ซึ งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อหนึ งในประเทศ
ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเหล่านี อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัท กองทุนจะมีความเสี ยงทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชียและ
ในทวีปยุโรปมากกว่าภูมิภาคอื น

3. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม
บริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่อาจมีผลการดําเนินงานล้อไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้น ซึ งโดยทั วไปหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่
มีแนวโน้มที จะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหรือแย่กว่าตลาดหุ้นในแต่ละช่วงเวลา และในอดีตที ผ่านมา แต่ละช่วงเวลาอาจ
ครอบคลุมระยะเวลายาวนานหลายปีด้วยเช่นกัน

บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมอาจมีความผันผวนมากกว่าและมีแนวโน้มที จะมีสายผลิตภัณฑ์ที แคบกว่ามี
ทรัพยากรทางการเงินน้อยกว่า ความชํานาญและประสบการณ์ในการจัดการ และมีความได้เปรียบในการแข่งขันน้อยกว่าเมื อ
เปรียบเทียบกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ นอกจากนี บริษัทเหล่านี มักมีความผันผวนของราคามากกว่า ปริมาณการซื อขาย
น้อยกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกว่าบริษัทที มีขนาดใหญ่และเป็นที ยอมรับมากกว่า อย่างไรก็ดี ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเหมือนกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ได้

4. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
บริษัทในภาคอุตสาหกรรมอาจมีความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที มีลักษณะเฉพาะทาง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตอาจเผชิญกับสินค้าล้าสมัยเนื องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที รวดเร็ว กฎระเบียบของรัฐบาล
เหตุการณ์ต่างๆ ที เกิดขึ นในโลก และภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม บริษัทอาจ
ได้รับผลกระทบในทางลบจากความเสียหายต่อสิ งแวดล้อมและการเรียกร้องความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริษัทในภาค
อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที 
ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจขัดขวางความสามารถของบริษัทในการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน

5. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ IT 
บริษัทในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเผชิญการเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวงจรผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี สินค้าล้าสมัยอย่าง
รวดเร็ว ระเบียบราชการ และการแข่งขันที เพิ มขึ นทั งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั งการแข่งขันจากคู่แข่งจากต่างประเทศ
ด้วยต้นทุนการผลิตที ตํ่าลง บริษัทที ต้องพึ งพาเทคโนโลยีมีแนวโน้มที จะผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวมและประเด็นการจดสิทธิ
บัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีผลกระทบต่อบริษัทเหล่านี เช่นกัน นอกจากนี บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีข้อจํากัดด้าน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน หรือบุคลากร

6. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery)
ภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery) เป็นภาคที ใช้เงินทุนสูง เงินทุนหมุนเวียนและการจัดการบริหารกระแสเงินสด
เป็นสิ งสําคัญและมีผลต่อความสําเร็จของบริษัทเพราะการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและการครอบครองกิจการเป็นสิ งสําคัญ
ที จะรักษายอดขายและรายได้ วัฎจักรการลงทุนที ยาวนานเพิ มความท้าทายให้กับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเกี ยวกับการ
ขยายกําลังการผลิต ซึ งอาจจํากัดความสามารถของบริษัทในการเติบโตในช่วงที มีความต้องการเพิ มขึ น และอาจส่งผลให้มี
กําลังการผลิตส่วนเกินในช่วงเวลาที มีความต้องการลดลง ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจนี อาจขึ นอยู่กับวัฏจักรธุรกิจอย่างมาก
และมีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของตลาดค่อนข้างสูง บริษัทที อยู่ในภาคธุรกิจที มีอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยี
อาจเผชิญกับความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน บริษัทที ผลิตสินค้าที มีลักษณะเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์มี
แนวโน้มที จะมีอัตรากําไรขั นต้นที น้อย และต้องรักษาเครือข่ายการจัดจําหน่ายและ Network เพื อรักษายอดขายให้เพียงพอ

7. ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน
เนื องจากทรัพย์สินของกองทุนอาจถูกนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั นโดยปกติแล้ว รายได้ที 
กองทุนได้รับจากการลงทุนเหล่านี จะเป็นสกุลเงินต่างประเทศ การที กองทุนเปิดรับเงินตราต่างประเทศและการเปลี ยนแปลง
มูลค่าของสกุลเงินต่างประเทศเมื อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลงและมูลค่าของเงินตรา
ต่างประเทศบางสกุลอาจมีความผันผวนในระดับสูง นอกจากนี กองทุนอาจมีค่าใช้จ่ายในการแปลงค่าเงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐ
และสกุลเงินต่างประเทศ

8. ความเสี ยงด้านการดูแลรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ
กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงเงินสดกับธนาคารต่างประเทศ, ตัวแทนและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที ได้รับการ
แต่งตั งจากผู้ดูแลของกองทุน การลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี ยงในการดูแลรักษาหลักทรัพย์มากกว่าการลงทุนใน
ตลาดที พัฒนาแล้ว ตลาดของประเทศที ด้อยพัฒนามีแนวโน้มที จะประสบปัญหากับการหักบัญชี, การชําระเงินและการถือหลัก
ทรัพย์โดยธนาคารท้องถิ น ตัวแทน และผู้รับฝากเงิน

9. ความเสี ยงของการลงทุนในต่างประเทศ
อาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชีวภาพ หรือภัยอื น ๆ อาจเกิดขึ นในภูมิภาคที กองทุนลงทุน ซึ งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
หรือการประกอบธุรกิจเฉพาะของบริษัทในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ ง ส่งผลกระทบต่อกองทุนจากการลงทุนในภูมิภาคที ได้รับผลก
ระทบหรือในภูมิภาคที เชื อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคที ได้รับผลกระทบ

10. ความเสี ยงจากการซื อขายในตลาดปิดระหว่างประเทศ
กองทุนอาจเข้าทําการซื อขายในตลาดแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศที อาจปิด ในขณะที ตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าลงทุน
ยังคงเปิดซื อตามปกติ การดําเนินธุรกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื อนระหว่างราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง
ดังกล่าวกับราคาล่าสุดของหลักทรัพย์นั น  (เช่น ราคาของกองทุนจากตลาดต่างประเทศที ปิด) ความคลาดเคลื อนเหล่านี อาจส่ง
ผลให้เกิด Premium หรือ Discount ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที อาจสูงกว่ามูลค่าของ ETF กองอื น

11. ความเสี ยงของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ผลการดําเนินงานของกองทุนขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของแต่ละบริษัทที กองทุนลงทุน การเปลี ยนแปลงเงื อนไขทางการเงิน
ของบริษัทดังกล่าวอาจทําให้มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวปรับลดลงได้

12. ความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ปัจจัยที ก่อให้เกิดความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ได้แก่ การเปลี ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ลักษณะการ
บริโภค ความคาดหวังของนักลงทุน และอื นๆ ซึ งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าการลงทุน โดยทั วไปแล้ว ตลาด
เกิดใหม่จะมีความผันผวนมากกว่าตลาดที พัฒนาแล้ว และอาจมีความผันผวนทางราคาอย่างมาก ตราสารอนุพันธ์ ออปชั น และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  (Warrants) ที อยู่ในกองทุนหลักอาจทําให้กองทุนหลักได้รับผลกระทบอย่างมากจากความผันผวนของ
ตลาด ความเคลื อนไหวในตลาดอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอย่างมาก

13. ความเสี ยงจากการไม่กระจายการลงทุน
กองทุนจัดอยู่ในประเภทการลงทุนที  "ไม่กระจายการลงทุน" ภายใต ้Investment Company Act of 1940 ("1940 Act") ส่ง
ผลให้กองทุนมีความเสี ยงที อาจเผชิญความผันผวนมากกว่ากองทุนที กระจายการลงทุน เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในจํานวน
บริษัทที น้อยกว่าหรืออาจลงทุนในบริษัทผู้ออกรายเดียว ผลที ได้คือกําไรและขาดทุนจากการลงทุนครั งเดียวอาจมีผลกระทบ
ต่อ NAV ของกองทุนมากกว่าและอาจทําให้กองทุนผันผวนมากกว่ากองทุนที ลงทุนกระจายตัวมากกว่า

14. ความเสี ยงด้านปฏิบัติการ
กองทุนมีความเสี ยงด้านปฏิบัติการที เกิดจากปัจจัยหลายประการซึ งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความผิดพลาดของคน ความผิด
พลาดในการประมวลผลและการสื อสาร ความผิดพลาดของผู้ให้บริการของกองทุน คู่สัญญา หรือบุคคลภายนอกอื น ๆ
กระบวนการและเทคโนโลยีเกิดความล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพ หรือความล้มเหลวของระบบ

15. ความเสี ยงของการบริหารแบบเชิงรับ
การลงทุนในกองทุนมีความเสี ยงคล้ายกับการลงทุนในกองทุนที ลงทุนในตราสารทุนที ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ความ
ผันผวนของตลาดที เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย และ
การรับรู้แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนไม่ได้มีการจัดการแบบ “เชิงรุก” ดังนั นผลการดําเนินงาน
ของกองทุนอาจต่ํากว่ากองทุนที มีการเปลี ยนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในรูปแบบเชิงรุก

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์&
อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลง
สกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนิน
การในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Global X Management Company LLC
หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์
อีทีเอฟ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยพลัน

(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วน
สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให ้
ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ งจะส่งผลให้มี net exposure ที เกี ยวข้องกับความเสี ยงต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์
(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับบริษัทจัดการในราคาตามมูลค่าที ตราไว้ โดยผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
จะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยการซื อขาย

หมายเหตุ :
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ สั งขายคืนหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Internet (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual
fund by phone) (ถ้ามี) , บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วย
ลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการ
ซื อขาย

หมายเหตุ : ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ
สั งขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั งผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
จัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) อย่างน้อย 1 ราย

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) ,
บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1  การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขายและเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1
หน่วยของการซื อขาย ได้ที บริษัทจัดการ ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที บริษัทจัดการกําหนด
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการภายหลังเวลาที บริษัทจัดการกําหนด ของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใด ให ้
ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไป

2) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5
วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
โดยบริษัทจะชําระเป็นเงินสดและ/หรือตะกร้าหลักทรัพย์ หรือวิธีการอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนด

ในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจต้องชําระเงินสดเป็นการเพิ มเติม หรือได้รับคืนเงินสด (ส่วน
ต่างเงินสด) ซึ งขึ นอยู่กับส่วนต่างของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของการซื อขาย และมูลค่าของตระกร้าหลักทรัพย ์(PDF)
และราคาซื อขายหน่วยลงทุน (กองทุนหลัก) ของวันทําการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การเพิ มขึ นของส่วนต่างเงินสดจะเพิ มขึ น
เป็นทวีคูณของหน่วยของการซื อขาย (CU)

3) ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั นได้ในระหว่างวันและเวลา
ทําการของบริษัทจัดการ ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

4) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนจะกระทําในวันทําการที ชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องอื นใด ประกาศกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจแก้ไขรายละเอียดโครงการเพื อเปลี ยนแปลงวันทําการลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในกรณีที กฎ
ระเบียบ และ/หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลง เพื อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎระเบียบดังกล่าว
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

5) บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์เพื อขอลดจํานวนหน่วยลงทุนที จะ
รับซื อคืนได้ตามวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
การลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือ
เกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขายคืนได้ เช่น การส่งคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักถูกระงับเป็นการชั วคราวในวันทําการดังกล่าว หรือบริษัทจัดการระงับการใช้สิทธิ
ของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามสัญญาระหว่างบริษัทจัดการ กับ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเข้าสู่ภาวะล้ม
ละลาย เป็นต้น โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน สําหรับผู้ลงทุนทั วไป

1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียด
ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี

ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดัง
กล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10

(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

5. ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไป สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามเงื อนไข ขั นตอนและวิธี
การรับซื อคืนที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด ทั งนี การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับผู้ลงทุนทั วไปนั น จะเป็นไปตามเงื อนไข
และวิธีการที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด

7.4.3 การซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุน
ของกองทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื อเป็นการเพิ มสภาพคล่องในการ
ลงทุนให้กับผู้สนใจลงทุนทั วไป โดยผู้ลงทุนทั วไป และผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถซื อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปที ซื อขายผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 

(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่ง
ทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง

(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น.

บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข วัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราว หรือถาวรได้
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและ
แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุนให้ต่างไปจากเดิมได้ เช่น หากผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการ
ตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจาก
วัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั งนี การเปลี ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งใ
ผู้ลงทุนทราบผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือนํา
ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ  7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (ถ้ามี) , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 

(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 

1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating)

ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot) ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน

วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์

1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด

3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคา
ตลาด ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล

5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 
1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 
1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ
2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บ
ไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้
รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 5 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดที เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการ จึงอาจ
เปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วง
ที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
แต่ละรายการที มีการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลา
ที บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง

(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม

(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ

(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี)

(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี

(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)

(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น

(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติม จํานวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวม

(21) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน เป็นไปตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการส่งมอบหลักทรัพย์สําหรับ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที จ่ายจริง

(23) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง

(24) ค่าผู้ทําหน้าที ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทั วไป ในกรณีที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป ที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการ
ซื อขายหลักทรัพย์ตามที ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และผู้ขายหน่วยลงทุนแต่ละรายอาจเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนครั ง
แรก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราที แตกต่างกัน

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ตามที นายทะเบียนเรียก
เก็บ

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียก
เก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น

2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง

3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ทั งนี ในช่วงก่อนวันที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะคํานวณ
ดังนี 

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ

ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

กองทุนมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศที มีเวลา ช้า กว่าประเทศไทยประมาณ 12 ชั วโมง ซึ งกองทุนนั นมีการประกาศ NAV
ภายในวันที  T+1 จึงทําให้กองทุนของไทยต้องคํานวณ NAV ภายใน T+1 วันทําการ และประกาศ NAV ภายใน T+2 วันทําการ

(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการ
ถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดัง
กล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1
วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัท
จัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2)

(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4     บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 

(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.

16.2.5 มูลค่าหน่วยลงทุนอ้างอิง (iNAV) คือ ราคาปัจจุบันของตะกร้าหลักทรัพย์ ณ ขณะที คํานวณ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุน
ต่อหน่วยของการซื อขายของกองทุนที เป็นส่วนประกอบของหน่วยของการซื อขาย ซึ งผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ณ
ขณะนั น ๆ โดยเบื องต้นบริษัทจัดการจะเป็นผู้คํานวณและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. < 1 สตางค์ หรือ
< 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วย
ไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์ และ
≥ 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/ราคา
หน่วย
เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจาก
วันที คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุนเปิด
โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของ
วันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วนที 
2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อ
หรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึง
การแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

1  ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ ง
มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุน
เปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

 1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ

2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัท
จัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ อาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Robotics & Artificial Intelligence ETF 

1.3. ชื อย่อ :  UBOT 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ :

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) :  

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) :

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็น
ทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื อขาย

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ
ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

 บริษัทจัดการอาจพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื น
ใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั วไป ที ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศที ลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั วโลก ที เกี ยวข้องกับหุ่นยนต์ที ใช้ในอุตสาหกรรม (Robotics) และ
ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence (AI))

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื อเทียบกับดัชนี
อ้างอิง (Tracking Error) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมี
บางขณะที ค่า Tracking Error มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

นอกจากนี บริษัทจัดการกําหนดให้ผู้ดูแลสภาพคล่องพยายามทําหน้าที เพื อให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง
เมื อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมีบางขณะที ค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง เมื อ
เทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)

 กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ปัจจัยอ้างอิง : ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด (passive
management/index tracking)
โดย บลจ. จะพยายามดํารงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ
ดัชนีชี วัด (tracking error : “TE”) :  5.00 % ต่อปี

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื อ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ ง
กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุน

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America)
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนําเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือ ในรูปสกุลเงินอื นใด หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิแก้ไขรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
หรือตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) หรือตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Non
– investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade)
หรือตราสารที ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(listed securities) แล้วแต่กรณี ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
(FX Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจ
พิจารณาป้องกันความเสี ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น และ/หรือ อาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) ได ้ ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

(3) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อื นหรือทรัพย์สินอื น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้

(4) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

(5) ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา
ดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุ
นรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสม

ลักษณะสําคัญของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 
บริษัทจัดการ : 
(Investment Advisor)

Global X Management Company LLC 

วันที จัดตั งกองทุน : 9 ธันวาคม 2559
ประเภทโครงการ : ตราสารทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน :

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC.
ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทั วไปกองทุนจะใช้กลยุทธ ์Replication ซึ งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นส่วน
ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงนั น อย่างไรก็ตาม กองทุน
อาจใช้กลยุทธ์ลงทุนในหลักทรัพย์ตัวอย่างเพื อเป็นตัวแทนที เกี ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง
(Representative Sampling Strategy) เมื อกลยุทธ ์Replication อาจส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น เช่น เมื อมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือมีต้นทุนจํานวน
มากที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื อให้สัดส่วนการลงทุนใกล้เคียงดัชนี
อ้างอิง เช่น ในกรณีที หลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงไม่มีสภาพคล่องชั วคราว ไม่สามารถ
ลงทุนได้หรือสภาพคล่องน้อยลง หรือเป็นผลมาจากข้อจํากัดหรือข้อจํากัดทางกฎหมาย
(เช่น ข้อกําหนดด้านภาษี) ที ใช้กับกองทุนแต่ไม่ใช่ดัชนีอ้างอิง

ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อ
ขาย :

NASDAQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

วันทําการซื อขาย : ทุกวันทําการ
อายุโครงการ : ไม่กําหนด
การจ่ายเงินปันผล :  มีการจ่ายเงินปันผล

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน
และนายทะเบียน : 

Brown Brothers Harriman & Co 

Bloomberg Ticker :  BOTZ US 
Bloomberg Benchmark Ticker
: 

IBOTZNT

Website : 

Index provider :

https://www.globalxetfs.com/funds/botz/ 

INDXX, LLC.

ข้อมูลดัชนีชี วัด : 

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการ
ออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการ
ใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ขั นแรก : กรอบการคัดเลือกหลักทรัพย์

• บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ซึ งรวม
ถึงบริษัทที เกี ยวข้องกับการพัฒนาและการผลิตในด้าน

 หุ่นยนต์ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัต ิ: ผลิตภัณฑ์และบริการหุ่นยนต์ที 
ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการผลิต

 ยานยนต์และโดรนไร้คนขับ : ยานยนต์ไร้คนขับ (รวมทั ง Hardware และ Software
สําหรับรถยนต์ขับเคลื อนอัตโนมัต)ิ โดรน และหุ่นยนต์ที ใช้ในทางการทหารและตลาดผู้
บริโภคทั วไป

 หุ่นยนต์ที ไม่ได้ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม : หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ ์(AI)  ที ใช้ใน
เชิงการเกษตร การบริการทางการแพทย์ ผู้บริโภคทั วไป และการบันเทิง สันทนาการ
เป็นต้น

 ปัญญาประดิษฐ ์(AI) : Application เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ซึ งนํานวัตกรรม
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การคาดการณ,์ ระบบการทํางานโดย
อัตโนมัติ และอื นๆ

• บริษัทที มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้น หรือบริษัทที 
แสดงได้ว่าอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้นเป็นธุรกิจหลัก

ขั นที สอง : หลักทรัพย์ที จะผ่านการคัดเลือกมารวมอยู่ในดัชนี

• บริษัทที จะได้รับการพิจารณา จะต้อง

 มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 300 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดของประเทศที พัฒนาแล้ว

 มีปริมาณการซื อขายเฉลี ยรายวันในรอบ 6 เดือนล่าสุดไม่น้อยกว่า 2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือตั งแต่วันเสนอขายหุ้นทั วไปครั งแรก (IPO) ในกรณีของการเสนอขายหุ้น
ครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการออกดัชนีกําหนดไว)้

 ในกรณีที หลักทรัพย์นั น ไม่มีประวัติการซื อขายเป็นเวลา 6 เดือน สําหรับในกรณีของ
การเสนอขายหุ้นครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการดัชนี
กําหนดไว้ จะนําหลักทรัพย์นั นมารวมพิจารณาได้ หลักทรัพย์นั นต้องจดทะเบียนแล้ว
อย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันคัดเลือกหลักทรัพย์ และอย่างน้อย 3 เดือน สําหรับการเสนอ
ขายหุ้นครั งแรกในกรณีอื น

 มีจํานวนหุ้นที ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จํานวนหุ้นที จําหน่ายแล้วทั งหมด

• หลักทรัพย์ที จะยังคงอยู่ในดัชนีอ้างอิงต่อไปได้นั น จะต้องมีมูลค่าตามราคาตลาด
(Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีมูลค่าการซื อขาย
ต่อวันไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั งนี ยังคงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดอื นๆ
ด้วย

• การเสนอขายหุ้นครั งแรก (IPO) ที จะถือว่าเป็น Significant IPO ก็ต่อเมื อบริษัทนั น มี
มูลค่าตามราคาตลาด สูงกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทที เป็นองค์
ประกอบของดัชนี ณ วันที คํานวณเพื อทบทวนองค์ประกอบของดัชนี (Reconstitution
Selection Day)

นํ้าหนักของหลักทรัพย์ซึ งเป็นส่วนประกอบในดัชนี

• องค์ประกอบของดัชนีมีการคํานวณนํ้าหนักตามมูลค่าตามราคาตลาด โดยมีข้อ
กําหนดดังต่อไปนี 

 หลักทรัพย์แต่ละตัวจะมีน้ําหนักอย่างน้อยร้อยละ 0.3 และสูงสุดร้อยละ 8

 หลักทรัพย์แต่ละตัวที มีน้ําหนักเกินร้อยละ 5 เมื อรวมกันแล้วน้ําหนักจะต้องไม่เกินร้อย
ละ 40 ของนํ้าหนักของดัชนี และหลักทรัพย์ที เหลือจะมีน้ําหนักได้ไม่เกินร้อยละ 4.5

การปรับนํ้าหนัก (Rebalancing)

• การปรับนํ้าหนักและอาจมีการคัดหุ้นเข้า/ออก ในส่วนประกอบของดัชนี ซึ งจะทําเป็น
รายปี ในวันทําการซื อขายสุดท้ายของเดือนมิถุนายน

• จะทบทวนดัชนี ทุกครึ งปี เพื อพิจารณาบริษัทที มีการ IPO ใหม่ รวมถึงเพื อพิจารณา
การดําเนินงานขององค์กร (Corporate Action) ที อาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์นั นๆ
ด้วยเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที เก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.68

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและบริการ (12b1) ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอื นๆ 0.00

ค่าใช้จ่ายรวมในการดําเนินงานประจําปีของกองทุน 0.68

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ความเสี ยงที สําคัญของกองทุนหลัก

1. ความเสี ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risk) 
คือความเสี ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน ที เกิดจากการเปลี ยนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี ย และ Investor perception ซึ ง อาจส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ที ลงทุนปรับเพิ มขึ นหรือลดลง

2. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence 
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence อาจมีข้อจํากัดด้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน
หรือบุคลากร บริษัทเหล่านี มักเผชิญกับการแข่งขันที รุนแรงและผลิตภัณฑ์อาจล้าสมัยอย่างรวดเร็ว บริษัทเหล่านี ยังต้องพึ งพา
สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก และอาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียหรือการด้อยค่าของสินค้าเหล่านั น และไม่
สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทเหล่านี จะสามารถปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้จากการใช้เทคโนโลยีในทางที ผิด หรือคู่
แข่งจะไม่พัฒนาเทคโนโลยีที คล้ายคลึงหรือเหนือกว่าเทคโนโลยีของบริษัท บริษัทเหล่านี มักใช้จ่ายเงินลงทุนจํานวนมากใน
การวิจัยและพัฒนา และไม่มีการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที ผลิตโดยบริษัทเหล่านี จะประสบความสําเร็จเสมอไป
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence เป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ งอาจส่งผลเสียอย่างมาก
ต่อบริษัทเหล่านี บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก มีแนวโน้มที จะผันผวน
มากกว่าบริษัทที ไม่พึ งพาเทคโนโลยีมากนัก นอกจากนี วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาจต้องเผชิญกับ
การกฎระเบียบที เข้มงวดเพิ มขึ นในอนาคตซึ งอาจจํากัดการพัฒนาเทคโนโลยี และเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริษัทที 
พัฒนาและ/หรือใช้เทคโนโลยีเหล่านี ในทํานองเดียวกัน การรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคและแหล่งข้อมูลอื นๆ อาจต้องเผชิญ
กับการตรวจสอบที เพิ มขึ น บริษัทในภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
ที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจ
ขัดขวางความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน ลูกค้าและ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทเหล่านี 
อาจกระจุกตัวอยู่ในประเทศ ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเฉพาะ ซึ งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อหนึ งในประเทศ
ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเหล่านี อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัท กองทุนจะมีความเสี ยงทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชียและ
ในทวีปยุโรปมากกว่าภูมิภาคอื น

3. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม
บริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่อาจมีผลการดําเนินงานล้อไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้น ซึ งโดยทั วไปหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่
มีแนวโน้มที จะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหรือแย่กว่าตลาดหุ้นในแต่ละช่วงเวลา และในอดีตที ผ่านมา แต่ละช่วงเวลาอาจ
ครอบคลุมระยะเวลายาวนานหลายปีด้วยเช่นกัน

บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมอาจมีความผันผวนมากกว่าและมีแนวโน้มที จะมีสายผลิตภัณฑ์ที แคบกว่ามี
ทรัพยากรทางการเงินน้อยกว่า ความชํานาญและประสบการณ์ในการจัดการ และมีความได้เปรียบในการแข่งขันน้อยกว่าเมื อ
เปรียบเทียบกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ นอกจากนี บริษัทเหล่านี มักมีความผันผวนของราคามากกว่า ปริมาณการซื อขาย
น้อยกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกว่าบริษัทที มีขนาดใหญ่และเป็นที ยอมรับมากกว่า อย่างไรก็ดี ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเหมือนกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ได้

4. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
บริษัทในภาคอุตสาหกรรมอาจมีความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที มีลักษณะเฉพาะทาง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตอาจเผชิญกับสินค้าล้าสมัยเนื องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที รวดเร็ว กฎระเบียบของรัฐบาล
เหตุการณ์ต่างๆ ที เกิดขึ นในโลก และภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม บริษัทอาจ
ได้รับผลกระทบในทางลบจากความเสียหายต่อสิ งแวดล้อมและการเรียกร้องความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริษัทในภาค
อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที 
ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจขัดขวางความสามารถของบริษัทในการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน

5. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ IT 
บริษัทในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเผชิญการเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวงจรผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี สินค้าล้าสมัยอย่าง
รวดเร็ว ระเบียบราชการ และการแข่งขันที เพิ มขึ นทั งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั งการแข่งขันจากคู่แข่งจากต่างประเทศ
ด้วยต้นทุนการผลิตที ตํ่าลง บริษัทที ต้องพึ งพาเทคโนโลยีมีแนวโน้มที จะผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวมและประเด็นการจดสิทธิ
บัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีผลกระทบต่อบริษัทเหล่านี เช่นกัน นอกจากนี บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีข้อจํากัดด้าน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน หรือบุคลากร

6. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery)
ภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery) เป็นภาคที ใช้เงินทุนสูง เงินทุนหมุนเวียนและการจัดการบริหารกระแสเงินสด
เป็นสิ งสําคัญและมีผลต่อความสําเร็จของบริษัทเพราะการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและการครอบครองกิจการเป็นสิ งสําคัญ
ที จะรักษายอดขายและรายได้ วัฎจักรการลงทุนที ยาวนานเพิ มความท้าทายให้กับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเกี ยวกับการ
ขยายกําลังการผลิต ซึ งอาจจํากัดความสามารถของบริษัทในการเติบโตในช่วงที มีความต้องการเพิ มขึ น และอาจส่งผลให้มี
กําลังการผลิตส่วนเกินในช่วงเวลาที มีความต้องการลดลง ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจนี อาจขึ นอยู่กับวัฏจักรธุรกิจอย่างมาก
และมีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของตลาดค่อนข้างสูง บริษัทที อยู่ในภาคธุรกิจที มีอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยี
อาจเผชิญกับความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน บริษัทที ผลิตสินค้าที มีลักษณะเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์มี
แนวโน้มที จะมีอัตรากําไรขั นต้นที น้อย และต้องรักษาเครือข่ายการจัดจําหน่ายและ Network เพื อรักษายอดขายให้เพียงพอ

7. ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน
เนื องจากทรัพย์สินของกองทุนอาจถูกนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั นโดยปกติแล้ว รายได้ที 
กองทุนได้รับจากการลงทุนเหล่านี จะเป็นสกุลเงินต่างประเทศ การที กองทุนเปิดรับเงินตราต่างประเทศและการเปลี ยนแปลง
มูลค่าของสกุลเงินต่างประเทศเมื อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลงและมูลค่าของเงินตรา
ต่างประเทศบางสกุลอาจมีความผันผวนในระดับสูง นอกจากนี กองทุนอาจมีค่าใช้จ่ายในการแปลงค่าเงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐ
และสกุลเงินต่างประเทศ

8. ความเสี ยงด้านการดูแลรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ
กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงเงินสดกับธนาคารต่างประเทศ, ตัวแทนและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที ได้รับการ
แต่งตั งจากผู้ดูแลของกองทุน การลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี ยงในการดูแลรักษาหลักทรัพย์มากกว่าการลงทุนใน
ตลาดที พัฒนาแล้ว ตลาดของประเทศที ด้อยพัฒนามีแนวโน้มที จะประสบปัญหากับการหักบัญชี, การชําระเงินและการถือหลัก
ทรัพย์โดยธนาคารท้องถิ น ตัวแทน และผู้รับฝากเงิน

9. ความเสี ยงของการลงทุนในต่างประเทศ
อาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชีวภาพ หรือภัยอื น ๆ อาจเกิดขึ นในภูมิภาคที กองทุนลงทุน ซึ งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
หรือการประกอบธุรกิจเฉพาะของบริษัทในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ ง ส่งผลกระทบต่อกองทุนจากการลงทุนในภูมิภาคที ได้รับผลก
ระทบหรือในภูมิภาคที เชื อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคที ได้รับผลกระทบ

10. ความเสี ยงจากการซื อขายในตลาดปิดระหว่างประเทศ
กองทุนอาจเข้าทําการซื อขายในตลาดแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศที อาจปิด ในขณะที ตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าลงทุน
ยังคงเปิดซื อตามปกติ การดําเนินธุรกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื อนระหว่างราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง
ดังกล่าวกับราคาล่าสุดของหลักทรัพย์นั น  (เช่น ราคาของกองทุนจากตลาดต่างประเทศที ปิด) ความคลาดเคลื อนเหล่านี อาจส่ง
ผลให้เกิด Premium หรือ Discount ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที อาจสูงกว่ามูลค่าของ ETF กองอื น

11. ความเสี ยงของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ผลการดําเนินงานของกองทุนขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของแต่ละบริษัทที กองทุนลงทุน การเปลี ยนแปลงเงื อนไขทางการเงิน
ของบริษัทดังกล่าวอาจทําให้มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวปรับลดลงได้

12. ความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ปัจจัยที ก่อให้เกิดความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ได้แก่ การเปลี ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ลักษณะการ
บริโภค ความคาดหวังของนักลงทุน และอื นๆ ซึ งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าการลงทุน โดยทั วไปแล้ว ตลาด
เกิดใหม่จะมีความผันผวนมากกว่าตลาดที พัฒนาแล้ว และอาจมีความผันผวนทางราคาอย่างมาก ตราสารอนุพันธ์ ออปชั น และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  (Warrants) ที อยู่ในกองทุนหลักอาจทําให้กองทุนหลักได้รับผลกระทบอย่างมากจากความผันผวนของ
ตลาด ความเคลื อนไหวในตลาดอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอย่างมาก

13. ความเสี ยงจากการไม่กระจายการลงทุน
กองทุนจัดอยู่ในประเภทการลงทุนที  "ไม่กระจายการลงทุน" ภายใต ้Investment Company Act of 1940 ("1940 Act") ส่ง
ผลให้กองทุนมีความเสี ยงที อาจเผชิญความผันผวนมากกว่ากองทุนที กระจายการลงทุน เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในจํานวน
บริษัทที น้อยกว่าหรืออาจลงทุนในบริษัทผู้ออกรายเดียว ผลที ได้คือกําไรและขาดทุนจากการลงทุนครั งเดียวอาจมีผลกระทบ
ต่อ NAV ของกองทุนมากกว่าและอาจทําให้กองทุนผันผวนมากกว่ากองทุนที ลงทุนกระจายตัวมากกว่า

14. ความเสี ยงด้านปฏิบัติการ
กองทุนมีความเสี ยงด้านปฏิบัติการที เกิดจากปัจจัยหลายประการซึ งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความผิดพลาดของคน ความผิด
พลาดในการประมวลผลและการสื อสาร ความผิดพลาดของผู้ให้บริการของกองทุน คู่สัญญา หรือบุคคลภายนอกอื น ๆ
กระบวนการและเทคโนโลยีเกิดความล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพ หรือความล้มเหลวของระบบ

15. ความเสี ยงของการบริหารแบบเชิงรับ
การลงทุนในกองทุนมีความเสี ยงคล้ายกับการลงทุนในกองทุนที ลงทุนในตราสารทุนที ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ความ
ผันผวนของตลาดที เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย และ
การรับรู้แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนไม่ได้มีการจัดการแบบ “เชิงรุก” ดังนั นผลการดําเนินงาน
ของกองทุนอาจต่ํากว่ากองทุนที มีการเปลี ยนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในรูปแบบเชิงรุก

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์&
อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลง
สกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนิน
การในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Global X Management Company LLC
หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์
อีทีเอฟ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยพลัน

(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วน
สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให ้
ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ งจะส่งผลให้มี net exposure ที เกี ยวข้องกับความเสี ยงต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์
(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับบริษัทจัดการในราคาตามมูลค่าที ตราไว้ โดยผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
จะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยการซื อขาย

หมายเหตุ :
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ สั งขายคืนหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Internet (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual
fund by phone) (ถ้ามี) , บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วย
ลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการ
ซื อขาย

หมายเหตุ : ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ
สั งขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั งผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
จัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) อย่างน้อย 1 ราย

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) ,
บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1  การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขายและเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1
หน่วยของการซื อขาย ได้ที บริษัทจัดการ ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที บริษัทจัดการกําหนด
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการภายหลังเวลาที บริษัทจัดการกําหนด ของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใด ให ้
ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไป

2) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5
วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
โดยบริษัทจะชําระเป็นเงินสดและ/หรือตะกร้าหลักทรัพย์ หรือวิธีการอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนด

ในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจต้องชําระเงินสดเป็นการเพิ มเติม หรือได้รับคืนเงินสด (ส่วน
ต่างเงินสด) ซึ งขึ นอยู่กับส่วนต่างของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของการซื อขาย และมูลค่าของตระกร้าหลักทรัพย ์(PDF)
และราคาซื อขายหน่วยลงทุน (กองทุนหลัก) ของวันทําการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การเพิ มขึ นของส่วนต่างเงินสดจะเพิ มขึ น
เป็นทวีคูณของหน่วยของการซื อขาย (CU)

3) ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั นได้ในระหว่างวันและเวลา
ทําการของบริษัทจัดการ ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

4) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนจะกระทําในวันทําการที ชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องอื นใด ประกาศกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจแก้ไขรายละเอียดโครงการเพื อเปลี ยนแปลงวันทําการลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในกรณีที กฎ
ระเบียบ และ/หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลง เพื อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎระเบียบดังกล่าว
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

5) บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์เพื อขอลดจํานวนหน่วยลงทุนที จะ
รับซื อคืนได้ตามวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
การลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือ
เกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขายคืนได้ เช่น การส่งคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักถูกระงับเป็นการชั วคราวในวันทําการดังกล่าว หรือบริษัทจัดการระงับการใช้สิทธิ
ของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามสัญญาระหว่างบริษัทจัดการ กับ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเข้าสู่ภาวะล้ม
ละลาย เป็นต้น โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน สําหรับผู้ลงทุนทั วไป

1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียด
ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี

ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดัง
กล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10

(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

5. ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไป สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามเงื อนไข ขั นตอนและวิธี
การรับซื อคืนที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด ทั งนี การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับผู้ลงทุนทั วไปนั น จะเป็นไปตามเงื อนไข
และวิธีการที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด

7.4.3 การซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุน
ของกองทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื อเป็นการเพิ มสภาพคล่องในการ
ลงทุนให้กับผู้สนใจลงทุนทั วไป โดยผู้ลงทุนทั วไป และผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถซื อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปที ซื อขายผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 

(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่ง
ทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง

(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น.

บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข วัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราว หรือถาวรได้
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและ
แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุนให้ต่างไปจากเดิมได้ เช่น หากผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการ
ตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจาก
วัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั งนี การเปลี ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งใ
ผู้ลงทุนทราบผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือนํา
ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ  7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (ถ้ามี) , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 

(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 

1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating)

ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot) ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน

วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์

1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด

3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคา
ตลาด ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล

5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 
1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 
1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ
2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บ
ไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้
รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 5 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดที เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการ จึงอาจ
เปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วง
ที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
แต่ละรายการที มีการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลา
ที บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง

(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม

(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ

(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี)

(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี

(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)

(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น

(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติม จํานวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวม

(21) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน เป็นไปตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการส่งมอบหลักทรัพย์สําหรับ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที จ่ายจริง

(23) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง

(24) ค่าผู้ทําหน้าที ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทั วไป ในกรณีที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป ที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการ
ซื อขายหลักทรัพย์ตามที ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และผู้ขายหน่วยลงทุนแต่ละรายอาจเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนครั ง
แรก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราที แตกต่างกัน

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ตามที นายทะเบียนเรียก
เก็บ

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียก
เก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น

2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง

3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ทั งนี ในช่วงก่อนวันที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะคํานวณ
ดังนี 

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ

ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

กองทุนมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศที มีเวลา ช้า กว่าประเทศไทยประมาณ 12 ชั วโมง ซึ งกองทุนนั นมีการประกาศ NAV
ภายในวันที  T+1 จึงทําให้กองทุนของไทยต้องคํานวณ NAV ภายใน T+1 วันทําการ และประกาศ NAV ภายใน T+2 วันทําการ

(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการ
ถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดัง
กล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1
วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัท
จัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2)

(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4     บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 

(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.

16.2.5 มูลค่าหน่วยลงทุนอ้างอิง (iNAV) คือ ราคาปัจจุบันของตะกร้าหลักทรัพย์ ณ ขณะที คํานวณ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุน
ต่อหน่วยของการซื อขายของกองทุนที เป็นส่วนประกอบของหน่วยของการซื อขาย ซึ งผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ณ
ขณะนั น ๆ โดยเบื องต้นบริษัทจัดการจะเป็นผู้คํานวณและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. < 1 สตางค์ หรือ
< 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วย
ไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์ และ
≥ 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/ราคา
หน่วย
เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจาก
วันที คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุนเปิด
โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของ
วันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วนที 
2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อ
หรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึง
การแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

1  ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ ง
มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุน
เปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

 1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ

2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัท
จัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ อาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Robotics & Artificial Intelligence ETF 

1.3. ชื อย่อ :  UBOT 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ :

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) :  

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) :

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็น
ทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื อขาย

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ
ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

 บริษัทจัดการอาจพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื น
ใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั วไป ที ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศที ลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั วโลก ที เกี ยวข้องกับหุ่นยนต์ที ใช้ในอุตสาหกรรม (Robotics) และ
ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence (AI))

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื อเทียบกับดัชนี
อ้างอิง (Tracking Error) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมี
บางขณะที ค่า Tracking Error มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

นอกจากนี บริษัทจัดการกําหนดให้ผู้ดูแลสภาพคล่องพยายามทําหน้าที เพื อให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง
เมื อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมีบางขณะที ค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง เมื อ
เทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)

 กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ปัจจัยอ้างอิง : ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด (passive
management/index tracking)
โดย บลจ. จะพยายามดํารงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ
ดัชนีชี วัด (tracking error : “TE”) :  5.00 % ต่อปี

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื อ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ ง
กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุน

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America)
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนําเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือ ในรูปสกุลเงินอื นใด หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิแก้ไขรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
หรือตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) หรือตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Non
– investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade)
หรือตราสารที ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(listed securities) แล้วแต่กรณี ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
(FX Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจ
พิจารณาป้องกันความเสี ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น และ/หรือ อาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) ได ้ ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

(3) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อื นหรือทรัพย์สินอื น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้

(4) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

(5) ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา
ดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุ
นรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสม

ลักษณะสําคัญของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 
บริษัทจัดการ : 
(Investment Advisor)

Global X Management Company LLC 

วันที จัดตั งกองทุน : 9 ธันวาคม 2559
ประเภทโครงการ : ตราสารทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน :

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC.
ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทั วไปกองทุนจะใช้กลยุทธ ์Replication ซึ งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นส่วน
ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงนั น อย่างไรก็ตาม กองทุน
อาจใช้กลยุทธ์ลงทุนในหลักทรัพย์ตัวอย่างเพื อเป็นตัวแทนที เกี ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง
(Representative Sampling Strategy) เมื อกลยุทธ ์Replication อาจส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น เช่น เมื อมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือมีต้นทุนจํานวน
มากที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื อให้สัดส่วนการลงทุนใกล้เคียงดัชนี
อ้างอิง เช่น ในกรณีที หลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงไม่มีสภาพคล่องชั วคราว ไม่สามารถ
ลงทุนได้หรือสภาพคล่องน้อยลง หรือเป็นผลมาจากข้อจํากัดหรือข้อจํากัดทางกฎหมาย
(เช่น ข้อกําหนดด้านภาษี) ที ใช้กับกองทุนแต่ไม่ใช่ดัชนีอ้างอิง

ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อ
ขาย :

NASDAQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

วันทําการซื อขาย : ทุกวันทําการ
อายุโครงการ : ไม่กําหนด
การจ่ายเงินปันผล :  มีการจ่ายเงินปันผล

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน
และนายทะเบียน : 

Brown Brothers Harriman & Co 

Bloomberg Ticker :  BOTZ US 
Bloomberg Benchmark Ticker
: 

IBOTZNT

Website : 

Index provider :

https://www.globalxetfs.com/funds/botz/ 

INDXX, LLC.

ข้อมูลดัชนีชี วัด : 

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการ
ออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการ
ใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ขั นแรก : กรอบการคัดเลือกหลักทรัพย์

• บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ซึ งรวม
ถึงบริษัทที เกี ยวข้องกับการพัฒนาและการผลิตในด้าน

 หุ่นยนต์ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัต ิ: ผลิตภัณฑ์และบริการหุ่นยนต์ที 
ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการผลิต

 ยานยนต์และโดรนไร้คนขับ : ยานยนต์ไร้คนขับ (รวมทั ง Hardware และ Software
สําหรับรถยนต์ขับเคลื อนอัตโนมัต)ิ โดรน และหุ่นยนต์ที ใช้ในทางการทหารและตลาดผู้
บริโภคทั วไป

 หุ่นยนต์ที ไม่ได้ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม : หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ ์(AI)  ที ใช้ใน
เชิงการเกษตร การบริการทางการแพทย์ ผู้บริโภคทั วไป และการบันเทิง สันทนาการ
เป็นต้น

 ปัญญาประดิษฐ ์(AI) : Application เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ซึ งนํานวัตกรรม
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การคาดการณ,์ ระบบการทํางานโดย
อัตโนมัติ และอื นๆ

• บริษัทที มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้น หรือบริษัทที 
แสดงได้ว่าอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้นเป็นธุรกิจหลัก

ขั นที สอง : หลักทรัพย์ที จะผ่านการคัดเลือกมารวมอยู่ในดัชนี

• บริษัทที จะได้รับการพิจารณา จะต้อง

 มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 300 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดของประเทศที พัฒนาแล้ว

 มีปริมาณการซื อขายเฉลี ยรายวันในรอบ 6 เดือนล่าสุดไม่น้อยกว่า 2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือตั งแต่วันเสนอขายหุ้นทั วไปครั งแรก (IPO) ในกรณีของการเสนอขายหุ้น
ครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการออกดัชนีกําหนดไว)้

 ในกรณีที หลักทรัพย์นั น ไม่มีประวัติการซื อขายเป็นเวลา 6 เดือน สําหรับในกรณีของ
การเสนอขายหุ้นครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการดัชนี
กําหนดไว้ จะนําหลักทรัพย์นั นมารวมพิจารณาได้ หลักทรัพย์นั นต้องจดทะเบียนแล้ว
อย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันคัดเลือกหลักทรัพย์ และอย่างน้อย 3 เดือน สําหรับการเสนอ
ขายหุ้นครั งแรกในกรณีอื น

 มีจํานวนหุ้นที ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จํานวนหุ้นที จําหน่ายแล้วทั งหมด

• หลักทรัพย์ที จะยังคงอยู่ในดัชนีอ้างอิงต่อไปได้นั น จะต้องมีมูลค่าตามราคาตลาด
(Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีมูลค่าการซื อขาย
ต่อวันไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั งนี ยังคงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดอื นๆ
ด้วย

• การเสนอขายหุ้นครั งแรก (IPO) ที จะถือว่าเป็น Significant IPO ก็ต่อเมื อบริษัทนั น มี
มูลค่าตามราคาตลาด สูงกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทที เป็นองค์
ประกอบของดัชนี ณ วันที คํานวณเพื อทบทวนองค์ประกอบของดัชนี (Reconstitution
Selection Day)

นํ้าหนักของหลักทรัพย์ซึ งเป็นส่วนประกอบในดัชนี

• องค์ประกอบของดัชนีมีการคํานวณนํ้าหนักตามมูลค่าตามราคาตลาด โดยมีข้อ
กําหนดดังต่อไปนี 

 หลักทรัพย์แต่ละตัวจะมีน้ําหนักอย่างน้อยร้อยละ 0.3 และสูงสุดร้อยละ 8

 หลักทรัพย์แต่ละตัวที มีน้ําหนักเกินร้อยละ 5 เมื อรวมกันแล้วน้ําหนักจะต้องไม่เกินร้อย
ละ 40 ของนํ้าหนักของดัชนี และหลักทรัพย์ที เหลือจะมีน้ําหนักได้ไม่เกินร้อยละ 4.5

การปรับนํ้าหนัก (Rebalancing)

• การปรับนํ้าหนักและอาจมีการคัดหุ้นเข้า/ออก ในส่วนประกอบของดัชนี ซึ งจะทําเป็น
รายปี ในวันทําการซื อขายสุดท้ายของเดือนมิถุนายน

• จะทบทวนดัชนี ทุกครึ งปี เพื อพิจารณาบริษัทที มีการ IPO ใหม่ รวมถึงเพื อพิจารณา
การดําเนินงานขององค์กร (Corporate Action) ที อาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์นั นๆ
ด้วยเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที เก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.68

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและบริการ (12b1) ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอื นๆ 0.00

ค่าใช้จ่ายรวมในการดําเนินงานประจําปีของกองทุน 0.68

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ความเสี ยงที สําคัญของกองทุนหลัก

1. ความเสี ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risk) 
คือความเสี ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน ที เกิดจากการเปลี ยนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี ย และ Investor perception ซึ ง อาจส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ที ลงทุนปรับเพิ มขึ นหรือลดลง

2. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence 
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence อาจมีข้อจํากัดด้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน
หรือบุคลากร บริษัทเหล่านี มักเผชิญกับการแข่งขันที รุนแรงและผลิตภัณฑ์อาจล้าสมัยอย่างรวดเร็ว บริษัทเหล่านี ยังต้องพึ งพา
สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก และอาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียหรือการด้อยค่าของสินค้าเหล่านั น และไม่
สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทเหล่านี จะสามารถปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้จากการใช้เทคโนโลยีในทางที ผิด หรือคู่
แข่งจะไม่พัฒนาเทคโนโลยีที คล้ายคลึงหรือเหนือกว่าเทคโนโลยีของบริษัท บริษัทเหล่านี มักใช้จ่ายเงินลงทุนจํานวนมากใน
การวิจัยและพัฒนา และไม่มีการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที ผลิตโดยบริษัทเหล่านี จะประสบความสําเร็จเสมอไป
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence เป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ งอาจส่งผลเสียอย่างมาก
ต่อบริษัทเหล่านี บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก มีแนวโน้มที จะผันผวน
มากกว่าบริษัทที ไม่พึ งพาเทคโนโลยีมากนัก นอกจากนี วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาจต้องเผชิญกับ
การกฎระเบียบที เข้มงวดเพิ มขึ นในอนาคตซึ งอาจจํากัดการพัฒนาเทคโนโลยี และเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริษัทที 
พัฒนาและ/หรือใช้เทคโนโลยีเหล่านี ในทํานองเดียวกัน การรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคและแหล่งข้อมูลอื นๆ อาจต้องเผชิญ
กับการตรวจสอบที เพิ มขึ น บริษัทในภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
ที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจ
ขัดขวางความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน ลูกค้าและ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทเหล่านี 
อาจกระจุกตัวอยู่ในประเทศ ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเฉพาะ ซึ งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อหนึ งในประเทศ
ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเหล่านี อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัท กองทุนจะมีความเสี ยงทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชียและ
ในทวีปยุโรปมากกว่าภูมิภาคอื น

3. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม
บริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่อาจมีผลการดําเนินงานล้อไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้น ซึ งโดยทั วไปหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่
มีแนวโน้มที จะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหรือแย่กว่าตลาดหุ้นในแต่ละช่วงเวลา และในอดีตที ผ่านมา แต่ละช่วงเวลาอาจ
ครอบคลุมระยะเวลายาวนานหลายปีด้วยเช่นกัน

บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมอาจมีความผันผวนมากกว่าและมีแนวโน้มที จะมีสายผลิตภัณฑ์ที แคบกว่ามี
ทรัพยากรทางการเงินน้อยกว่า ความชํานาญและประสบการณ์ในการจัดการ และมีความได้เปรียบในการแข่งขันน้อยกว่าเมื อ
เปรียบเทียบกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ นอกจากนี บริษัทเหล่านี มักมีความผันผวนของราคามากกว่า ปริมาณการซื อขาย
น้อยกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกว่าบริษัทที มีขนาดใหญ่และเป็นที ยอมรับมากกว่า อย่างไรก็ดี ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเหมือนกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ได้

4. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
บริษัทในภาคอุตสาหกรรมอาจมีความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที มีลักษณะเฉพาะทาง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตอาจเผชิญกับสินค้าล้าสมัยเนื องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที รวดเร็ว กฎระเบียบของรัฐบาล
เหตุการณ์ต่างๆ ที เกิดขึ นในโลก และภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม บริษัทอาจ
ได้รับผลกระทบในทางลบจากความเสียหายต่อสิ งแวดล้อมและการเรียกร้องความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริษัทในภาค
อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที 
ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจขัดขวางความสามารถของบริษัทในการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน

5. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ IT 
บริษัทในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเผชิญการเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวงจรผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี สินค้าล้าสมัยอย่าง
รวดเร็ว ระเบียบราชการ และการแข่งขันที เพิ มขึ นทั งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั งการแข่งขันจากคู่แข่งจากต่างประเทศ
ด้วยต้นทุนการผลิตที ตํ่าลง บริษัทที ต้องพึ งพาเทคโนโลยีมีแนวโน้มที จะผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวมและประเด็นการจดสิทธิ
บัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีผลกระทบต่อบริษัทเหล่านี เช่นกัน นอกจากนี บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีข้อจํากัดด้าน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน หรือบุคลากร

6. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery)
ภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery) เป็นภาคที ใช้เงินทุนสูง เงินทุนหมุนเวียนและการจัดการบริหารกระแสเงินสด
เป็นสิ งสําคัญและมีผลต่อความสําเร็จของบริษัทเพราะการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและการครอบครองกิจการเป็นสิ งสําคัญ
ที จะรักษายอดขายและรายได้ วัฎจักรการลงทุนที ยาวนานเพิ มความท้าทายให้กับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเกี ยวกับการ
ขยายกําลังการผลิต ซึ งอาจจํากัดความสามารถของบริษัทในการเติบโตในช่วงที มีความต้องการเพิ มขึ น และอาจส่งผลให้มี
กําลังการผลิตส่วนเกินในช่วงเวลาที มีความต้องการลดลง ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจนี อาจขึ นอยู่กับวัฏจักรธุรกิจอย่างมาก
และมีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของตลาดค่อนข้างสูง บริษัทที อยู่ในภาคธุรกิจที มีอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยี
อาจเผชิญกับความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน บริษัทที ผลิตสินค้าที มีลักษณะเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์มี
แนวโน้มที จะมีอัตรากําไรขั นต้นที น้อย และต้องรักษาเครือข่ายการจัดจําหน่ายและ Network เพื อรักษายอดขายให้เพียงพอ

7. ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน
เนื องจากทรัพย์สินของกองทุนอาจถูกนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั นโดยปกติแล้ว รายได้ที 
กองทุนได้รับจากการลงทุนเหล่านี จะเป็นสกุลเงินต่างประเทศ การที กองทุนเปิดรับเงินตราต่างประเทศและการเปลี ยนแปลง
มูลค่าของสกุลเงินต่างประเทศเมื อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลงและมูลค่าของเงินตรา
ต่างประเทศบางสกุลอาจมีความผันผวนในระดับสูง นอกจากนี กองทุนอาจมีค่าใช้จ่ายในการแปลงค่าเงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐ
และสกุลเงินต่างประเทศ

8. ความเสี ยงด้านการดูแลรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ
กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงเงินสดกับธนาคารต่างประเทศ, ตัวแทนและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที ได้รับการ
แต่งตั งจากผู้ดูแลของกองทุน การลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี ยงในการดูแลรักษาหลักทรัพย์มากกว่าการลงทุนใน
ตลาดที พัฒนาแล้ว ตลาดของประเทศที ด้อยพัฒนามีแนวโน้มที จะประสบปัญหากับการหักบัญชี, การชําระเงินและการถือหลัก
ทรัพย์โดยธนาคารท้องถิ น ตัวแทน และผู้รับฝากเงิน

9. ความเสี ยงของการลงทุนในต่างประเทศ
อาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชีวภาพ หรือภัยอื น ๆ อาจเกิดขึ นในภูมิภาคที กองทุนลงทุน ซึ งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
หรือการประกอบธุรกิจเฉพาะของบริษัทในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ ง ส่งผลกระทบต่อกองทุนจากการลงทุนในภูมิภาคที ได้รับผลก
ระทบหรือในภูมิภาคที เชื อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคที ได้รับผลกระทบ

10. ความเสี ยงจากการซื อขายในตลาดปิดระหว่างประเทศ
กองทุนอาจเข้าทําการซื อขายในตลาดแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศที อาจปิด ในขณะที ตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าลงทุน
ยังคงเปิดซื อตามปกติ การดําเนินธุรกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื อนระหว่างราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง
ดังกล่าวกับราคาล่าสุดของหลักทรัพย์นั น  (เช่น ราคาของกองทุนจากตลาดต่างประเทศที ปิด) ความคลาดเคลื อนเหล่านี อาจส่ง
ผลให้เกิด Premium หรือ Discount ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที อาจสูงกว่ามูลค่าของ ETF กองอื น

11. ความเสี ยงของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ผลการดําเนินงานของกองทุนขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของแต่ละบริษัทที กองทุนลงทุน การเปลี ยนแปลงเงื อนไขทางการเงิน
ของบริษัทดังกล่าวอาจทําให้มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวปรับลดลงได้

12. ความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ปัจจัยที ก่อให้เกิดความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ได้แก่ การเปลี ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ลักษณะการ
บริโภค ความคาดหวังของนักลงทุน และอื นๆ ซึ งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าการลงทุน โดยทั วไปแล้ว ตลาด
เกิดใหม่จะมีความผันผวนมากกว่าตลาดที พัฒนาแล้ว และอาจมีความผันผวนทางราคาอย่างมาก ตราสารอนุพันธ์ ออปชั น และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  (Warrants) ที อยู่ในกองทุนหลักอาจทําให้กองทุนหลักได้รับผลกระทบอย่างมากจากความผันผวนของ
ตลาด ความเคลื อนไหวในตลาดอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอย่างมาก

13. ความเสี ยงจากการไม่กระจายการลงทุน
กองทุนจัดอยู่ในประเภทการลงทุนที  "ไม่กระจายการลงทุน" ภายใต ้Investment Company Act of 1940 ("1940 Act") ส่ง
ผลให้กองทุนมีความเสี ยงที อาจเผชิญความผันผวนมากกว่ากองทุนที กระจายการลงทุน เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในจํานวน
บริษัทที น้อยกว่าหรืออาจลงทุนในบริษัทผู้ออกรายเดียว ผลที ได้คือกําไรและขาดทุนจากการลงทุนครั งเดียวอาจมีผลกระทบ
ต่อ NAV ของกองทุนมากกว่าและอาจทําให้กองทุนผันผวนมากกว่ากองทุนที ลงทุนกระจายตัวมากกว่า

14. ความเสี ยงด้านปฏิบัติการ
กองทุนมีความเสี ยงด้านปฏิบัติการที เกิดจากปัจจัยหลายประการซึ งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความผิดพลาดของคน ความผิด
พลาดในการประมวลผลและการสื อสาร ความผิดพลาดของผู้ให้บริการของกองทุน คู่สัญญา หรือบุคคลภายนอกอื น ๆ
กระบวนการและเทคโนโลยีเกิดความล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพ หรือความล้มเหลวของระบบ

15. ความเสี ยงของการบริหารแบบเชิงรับ
การลงทุนในกองทุนมีความเสี ยงคล้ายกับการลงทุนในกองทุนที ลงทุนในตราสารทุนที ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ความ
ผันผวนของตลาดที เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย และ
การรับรู้แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนไม่ได้มีการจัดการแบบ “เชิงรุก” ดังนั นผลการดําเนินงาน
ของกองทุนอาจต่ํากว่ากองทุนที มีการเปลี ยนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในรูปแบบเชิงรุก

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์&
อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลง
สกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนิน
การในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Global X Management Company LLC
หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์
อีทีเอฟ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยพลัน

(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วน
สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให ้
ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ งจะส่งผลให้มี net exposure ที เกี ยวข้องกับความเสี ยงต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์
(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับบริษัทจัดการในราคาตามมูลค่าที ตราไว้ โดยผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
จะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยการซื อขาย

หมายเหตุ :
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ สั งขายคืนหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Internet (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual
fund by phone) (ถ้ามี) , บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วย
ลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการ
ซื อขาย

หมายเหตุ : ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ
สั งขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั งผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
จัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) อย่างน้อย 1 ราย

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) ,
บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1  การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขายและเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1
หน่วยของการซื อขาย ได้ที บริษัทจัดการ ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที บริษัทจัดการกําหนด
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการภายหลังเวลาที บริษัทจัดการกําหนด ของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใด ให ้
ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไป

2) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5
วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
โดยบริษัทจะชําระเป็นเงินสดและ/หรือตะกร้าหลักทรัพย์ หรือวิธีการอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนด

ในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจต้องชําระเงินสดเป็นการเพิ มเติม หรือได้รับคืนเงินสด (ส่วน
ต่างเงินสด) ซึ งขึ นอยู่กับส่วนต่างของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของการซื อขาย และมูลค่าของตระกร้าหลักทรัพย ์(PDF)
และราคาซื อขายหน่วยลงทุน (กองทุนหลัก) ของวันทําการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การเพิ มขึ นของส่วนต่างเงินสดจะเพิ มขึ น
เป็นทวีคูณของหน่วยของการซื อขาย (CU)

3) ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั นได้ในระหว่างวันและเวลา
ทําการของบริษัทจัดการ ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

4) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนจะกระทําในวันทําการที ชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องอื นใด ประกาศกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจแก้ไขรายละเอียดโครงการเพื อเปลี ยนแปลงวันทําการลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในกรณีที กฎ
ระเบียบ และ/หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลง เพื อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎระเบียบดังกล่าว
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

5) บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์เพื อขอลดจํานวนหน่วยลงทุนที จะ
รับซื อคืนได้ตามวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
การลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือ
เกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขายคืนได้ เช่น การส่งคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักถูกระงับเป็นการชั วคราวในวันทําการดังกล่าว หรือบริษัทจัดการระงับการใช้สิทธิ
ของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามสัญญาระหว่างบริษัทจัดการ กับ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเข้าสู่ภาวะล้ม
ละลาย เป็นต้น โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน สําหรับผู้ลงทุนทั วไป

1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียด
ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี

ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดัง
กล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10

(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

5. ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไป สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามเงื อนไข ขั นตอนและวิธี
การรับซื อคืนที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด ทั งนี การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับผู้ลงทุนทั วไปนั น จะเป็นไปตามเงื อนไข
และวิธีการที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด

7.4.3 การซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุน
ของกองทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื อเป็นการเพิ มสภาพคล่องในการ
ลงทุนให้กับผู้สนใจลงทุนทั วไป โดยผู้ลงทุนทั วไป และผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถซื อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปที ซื อขายผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 

(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่ง
ทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง

(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น.

บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข วัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราว หรือถาวรได้
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและ
แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุนให้ต่างไปจากเดิมได้ เช่น หากผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการ
ตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจาก
วัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั งนี การเปลี ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งใ
ผู้ลงทุนทราบผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือนํา
ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ  7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (ถ้ามี) , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 

(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 

1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating)

ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot) ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน

วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์

1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด

3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคา
ตลาด ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล

5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 
1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 
1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ
2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บ
ไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้
รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 5 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดที เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการ จึงอาจ
เปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วง
ที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
แต่ละรายการที มีการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลา
ที บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง

(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม

(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ

(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี)

(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี

(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)

(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น

(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติม จํานวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวม

(21) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน เป็นไปตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการส่งมอบหลักทรัพย์สําหรับ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที จ่ายจริง

(23) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง

(24) ค่าผู้ทําหน้าที ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทั วไป ในกรณีที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป ที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการ
ซื อขายหลักทรัพย์ตามที ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และผู้ขายหน่วยลงทุนแต่ละรายอาจเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนครั ง
แรก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราที แตกต่างกัน

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ตามที นายทะเบียนเรียก
เก็บ

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียก
เก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น

2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง

3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ทั งนี ในช่วงก่อนวันที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะคํานวณ
ดังนี 

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ

ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

กองทุนมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศที มีเวลา ช้า กว่าประเทศไทยประมาณ 12 ชั วโมง ซึ งกองทุนนั นมีการประกาศ NAV
ภายในวันที  T+1 จึงทําให้กองทุนของไทยต้องคํานวณ NAV ภายใน T+1 วันทําการ และประกาศ NAV ภายใน T+2 วันทําการ

(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการ
ถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดัง
กล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1
วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัท
จัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2)

(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4     บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 

(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.

16.2.5 มูลค่าหน่วยลงทุนอ้างอิง (iNAV) คือ ราคาปัจจุบันของตะกร้าหลักทรัพย์ ณ ขณะที คํานวณ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุน
ต่อหน่วยของการซื อขายของกองทุนที เป็นส่วนประกอบของหน่วยของการซื อขาย ซึ งผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ณ
ขณะนั น ๆ โดยเบื องต้นบริษัทจัดการจะเป็นผู้คํานวณและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. < 1 สตางค์ หรือ
< 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วย
ไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์ และ
≥ 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/ราคา
หน่วย
เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจาก
วันที คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุนเปิด
โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของ
วันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วนที 
2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อ
หรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึง
การแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

1  ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ ง
มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุน
เปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

 1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ

2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัท
จัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ อาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Robotics & Artificial Intelligence ETF 

1.3. ชื อย่อ :  UBOT 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ :

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) :  

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) :

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็น
ทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื อขาย

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ
ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

 บริษัทจัดการอาจพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื น
ใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั วไป ที ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศที ลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั วโลก ที เกี ยวข้องกับหุ่นยนต์ที ใช้ในอุตสาหกรรม (Robotics) และ
ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence (AI))

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื อเทียบกับดัชนี
อ้างอิง (Tracking Error) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมี
บางขณะที ค่า Tracking Error มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

นอกจากนี บริษัทจัดการกําหนดให้ผู้ดูแลสภาพคล่องพยายามทําหน้าที เพื อให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง
เมื อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมีบางขณะที ค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง เมื อ
เทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)

 กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ปัจจัยอ้างอิง : ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด (passive
management/index tracking)
โดย บลจ. จะพยายามดํารงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ
ดัชนีชี วัด (tracking error : “TE”) :  5.00 % ต่อปี

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื อ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ ง
กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุน

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America)
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนําเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือ ในรูปสกุลเงินอื นใด หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิแก้ไขรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
หรือตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) หรือตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Non
– investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade)
หรือตราสารที ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(listed securities) แล้วแต่กรณี ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
(FX Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจ
พิจารณาป้องกันความเสี ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น และ/หรือ อาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) ได ้ ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

(3) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อื นหรือทรัพย์สินอื น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้

(4) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

(5) ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา
ดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุ
นรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสม

ลักษณะสําคัญของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 
บริษัทจัดการ : 
(Investment Advisor)

Global X Management Company LLC 

วันที จัดตั งกองทุน : 9 ธันวาคม 2559
ประเภทโครงการ : ตราสารทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน :

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC.
ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทั วไปกองทุนจะใช้กลยุทธ ์Replication ซึ งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นส่วน
ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงนั น อย่างไรก็ตาม กองทุน
อาจใช้กลยุทธ์ลงทุนในหลักทรัพย์ตัวอย่างเพื อเป็นตัวแทนที เกี ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง
(Representative Sampling Strategy) เมื อกลยุทธ ์Replication อาจส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น เช่น เมื อมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือมีต้นทุนจํานวน
มากที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื อให้สัดส่วนการลงทุนใกล้เคียงดัชนี
อ้างอิง เช่น ในกรณีที หลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงไม่มีสภาพคล่องชั วคราว ไม่สามารถ
ลงทุนได้หรือสภาพคล่องน้อยลง หรือเป็นผลมาจากข้อจํากัดหรือข้อจํากัดทางกฎหมาย
(เช่น ข้อกําหนดด้านภาษี) ที ใช้กับกองทุนแต่ไม่ใช่ดัชนีอ้างอิง

ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อ
ขาย :

NASDAQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

วันทําการซื อขาย : ทุกวันทําการ
อายุโครงการ : ไม่กําหนด
การจ่ายเงินปันผล :  มีการจ่ายเงินปันผล

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน
และนายทะเบียน : 

Brown Brothers Harriman & Co 

Bloomberg Ticker :  BOTZ US 
Bloomberg Benchmark Ticker
: 

IBOTZNT

Website : 

Index provider :

https://www.globalxetfs.com/funds/botz/ 

INDXX, LLC.

ข้อมูลดัชนีชี วัด : 

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการ
ออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการ
ใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ขั นแรก : กรอบการคัดเลือกหลักทรัพย์

• บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ซึ งรวม
ถึงบริษัทที เกี ยวข้องกับการพัฒนาและการผลิตในด้าน

 หุ่นยนต์ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัต ิ: ผลิตภัณฑ์และบริการหุ่นยนต์ที 
ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการผลิต

 ยานยนต์และโดรนไร้คนขับ : ยานยนต์ไร้คนขับ (รวมทั ง Hardware และ Software
สําหรับรถยนต์ขับเคลื อนอัตโนมัต)ิ โดรน และหุ่นยนต์ที ใช้ในทางการทหารและตลาดผู้
บริโภคทั วไป

 หุ่นยนต์ที ไม่ได้ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม : หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ ์(AI)  ที ใช้ใน
เชิงการเกษตร การบริการทางการแพทย์ ผู้บริโภคทั วไป และการบันเทิง สันทนาการ
เป็นต้น

 ปัญญาประดิษฐ ์(AI) : Application เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ซึ งนํานวัตกรรม
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การคาดการณ,์ ระบบการทํางานโดย
อัตโนมัติ และอื นๆ

• บริษัทที มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้น หรือบริษัทที 
แสดงได้ว่าอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้นเป็นธุรกิจหลัก

ขั นที สอง : หลักทรัพย์ที จะผ่านการคัดเลือกมารวมอยู่ในดัชนี

• บริษัทที จะได้รับการพิจารณา จะต้อง

 มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 300 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดของประเทศที พัฒนาแล้ว

 มีปริมาณการซื อขายเฉลี ยรายวันในรอบ 6 เดือนล่าสุดไม่น้อยกว่า 2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือตั งแต่วันเสนอขายหุ้นทั วไปครั งแรก (IPO) ในกรณีของการเสนอขายหุ้น
ครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการออกดัชนีกําหนดไว)้

 ในกรณีที หลักทรัพย์นั น ไม่มีประวัติการซื อขายเป็นเวลา 6 เดือน สําหรับในกรณีของ
การเสนอขายหุ้นครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการดัชนี
กําหนดไว้ จะนําหลักทรัพย์นั นมารวมพิจารณาได้ หลักทรัพย์นั นต้องจดทะเบียนแล้ว
อย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันคัดเลือกหลักทรัพย์ และอย่างน้อย 3 เดือน สําหรับการเสนอ
ขายหุ้นครั งแรกในกรณีอื น

 มีจํานวนหุ้นที ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จํานวนหุ้นที จําหน่ายแล้วทั งหมด

• หลักทรัพย์ที จะยังคงอยู่ในดัชนีอ้างอิงต่อไปได้นั น จะต้องมีมูลค่าตามราคาตลาด
(Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีมูลค่าการซื อขาย
ต่อวันไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั งนี ยังคงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดอื นๆ
ด้วย

• การเสนอขายหุ้นครั งแรก (IPO) ที จะถือว่าเป็น Significant IPO ก็ต่อเมื อบริษัทนั น มี
มูลค่าตามราคาตลาด สูงกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทที เป็นองค์
ประกอบของดัชนี ณ วันที คํานวณเพื อทบทวนองค์ประกอบของดัชนี (Reconstitution
Selection Day)

นํ้าหนักของหลักทรัพย์ซึ งเป็นส่วนประกอบในดัชนี

• องค์ประกอบของดัชนีมีการคํานวณนํ้าหนักตามมูลค่าตามราคาตลาด โดยมีข้อ
กําหนดดังต่อไปนี 

 หลักทรัพย์แต่ละตัวจะมีน้ําหนักอย่างน้อยร้อยละ 0.3 และสูงสุดร้อยละ 8

 หลักทรัพย์แต่ละตัวที มีน้ําหนักเกินร้อยละ 5 เมื อรวมกันแล้วน้ําหนักจะต้องไม่เกินร้อย
ละ 40 ของนํ้าหนักของดัชนี และหลักทรัพย์ที เหลือจะมีน้ําหนักได้ไม่เกินร้อยละ 4.5

การปรับนํ้าหนัก (Rebalancing)

• การปรับนํ้าหนักและอาจมีการคัดหุ้นเข้า/ออก ในส่วนประกอบของดัชนี ซึ งจะทําเป็น
รายปี ในวันทําการซื อขายสุดท้ายของเดือนมิถุนายน

• จะทบทวนดัชนี ทุกครึ งปี เพื อพิจารณาบริษัทที มีการ IPO ใหม่ รวมถึงเพื อพิจารณา
การดําเนินงานขององค์กร (Corporate Action) ที อาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์นั นๆ
ด้วยเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที เก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.68

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและบริการ (12b1) ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอื นๆ 0.00

ค่าใช้จ่ายรวมในการดําเนินงานประจําปีของกองทุน 0.68

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ความเสี ยงที สําคัญของกองทุนหลัก

1. ความเสี ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risk) 
คือความเสี ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน ที เกิดจากการเปลี ยนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี ย และ Investor perception ซึ ง อาจส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ที ลงทุนปรับเพิ มขึ นหรือลดลง

2. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence 
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence อาจมีข้อจํากัดด้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน
หรือบุคลากร บริษัทเหล่านี มักเผชิญกับการแข่งขันที รุนแรงและผลิตภัณฑ์อาจล้าสมัยอย่างรวดเร็ว บริษัทเหล่านี ยังต้องพึ งพา
สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก และอาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียหรือการด้อยค่าของสินค้าเหล่านั น และไม่
สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทเหล่านี จะสามารถปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้จากการใช้เทคโนโลยีในทางที ผิด หรือคู่
แข่งจะไม่พัฒนาเทคโนโลยีที คล้ายคลึงหรือเหนือกว่าเทคโนโลยีของบริษัท บริษัทเหล่านี มักใช้จ่ายเงินลงทุนจํานวนมากใน
การวิจัยและพัฒนา และไม่มีการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที ผลิตโดยบริษัทเหล่านี จะประสบความสําเร็จเสมอไป
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence เป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ งอาจส่งผลเสียอย่างมาก
ต่อบริษัทเหล่านี บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก มีแนวโน้มที จะผันผวน
มากกว่าบริษัทที ไม่พึ งพาเทคโนโลยีมากนัก นอกจากนี วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาจต้องเผชิญกับ
การกฎระเบียบที เข้มงวดเพิ มขึ นในอนาคตซึ งอาจจํากัดการพัฒนาเทคโนโลยี และเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริษัทที 
พัฒนาและ/หรือใช้เทคโนโลยีเหล่านี ในทํานองเดียวกัน การรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคและแหล่งข้อมูลอื นๆ อาจต้องเผชิญ
กับการตรวจสอบที เพิ มขึ น บริษัทในภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
ที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจ
ขัดขวางความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน ลูกค้าและ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทเหล่านี 
อาจกระจุกตัวอยู่ในประเทศ ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเฉพาะ ซึ งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อหนึ งในประเทศ
ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเหล่านี อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัท กองทุนจะมีความเสี ยงทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชียและ
ในทวีปยุโรปมากกว่าภูมิภาคอื น

3. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม
บริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่อาจมีผลการดําเนินงานล้อไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้น ซึ งโดยทั วไปหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่
มีแนวโน้มที จะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหรือแย่กว่าตลาดหุ้นในแต่ละช่วงเวลา และในอดีตที ผ่านมา แต่ละช่วงเวลาอาจ
ครอบคลุมระยะเวลายาวนานหลายปีด้วยเช่นกัน

บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมอาจมีความผันผวนมากกว่าและมีแนวโน้มที จะมีสายผลิตภัณฑ์ที แคบกว่ามี
ทรัพยากรทางการเงินน้อยกว่า ความชํานาญและประสบการณ์ในการจัดการ และมีความได้เปรียบในการแข่งขันน้อยกว่าเมื อ
เปรียบเทียบกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ นอกจากนี บริษัทเหล่านี มักมีความผันผวนของราคามากกว่า ปริมาณการซื อขาย
น้อยกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกว่าบริษัทที มีขนาดใหญ่และเป็นที ยอมรับมากกว่า อย่างไรก็ดี ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเหมือนกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ได้

4. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
บริษัทในภาคอุตสาหกรรมอาจมีความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที มีลักษณะเฉพาะทาง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตอาจเผชิญกับสินค้าล้าสมัยเนื องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที รวดเร็ว กฎระเบียบของรัฐบาล
เหตุการณ์ต่างๆ ที เกิดขึ นในโลก และภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม บริษัทอาจ
ได้รับผลกระทบในทางลบจากความเสียหายต่อสิ งแวดล้อมและการเรียกร้องความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริษัทในภาค
อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที 
ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจขัดขวางความสามารถของบริษัทในการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน

5. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ IT 
บริษัทในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเผชิญการเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวงจรผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี สินค้าล้าสมัยอย่าง
รวดเร็ว ระเบียบราชการ และการแข่งขันที เพิ มขึ นทั งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั งการแข่งขันจากคู่แข่งจากต่างประเทศ
ด้วยต้นทุนการผลิตที ตํ่าลง บริษัทที ต้องพึ งพาเทคโนโลยีมีแนวโน้มที จะผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวมและประเด็นการจดสิทธิ
บัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีผลกระทบต่อบริษัทเหล่านี เช่นกัน นอกจากนี บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีข้อจํากัดด้าน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน หรือบุคลากร

6. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery)
ภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery) เป็นภาคที ใช้เงินทุนสูง เงินทุนหมุนเวียนและการจัดการบริหารกระแสเงินสด
เป็นสิ งสําคัญและมีผลต่อความสําเร็จของบริษัทเพราะการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและการครอบครองกิจการเป็นสิ งสําคัญ
ที จะรักษายอดขายและรายได้ วัฎจักรการลงทุนที ยาวนานเพิ มความท้าทายให้กับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเกี ยวกับการ
ขยายกําลังการผลิต ซึ งอาจจํากัดความสามารถของบริษัทในการเติบโตในช่วงที มีความต้องการเพิ มขึ น และอาจส่งผลให้มี
กําลังการผลิตส่วนเกินในช่วงเวลาที มีความต้องการลดลง ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจนี อาจขึ นอยู่กับวัฏจักรธุรกิจอย่างมาก
และมีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของตลาดค่อนข้างสูง บริษัทที อยู่ในภาคธุรกิจที มีอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยี
อาจเผชิญกับความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน บริษัทที ผลิตสินค้าที มีลักษณะเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์มี
แนวโน้มที จะมีอัตรากําไรขั นต้นที น้อย และต้องรักษาเครือข่ายการจัดจําหน่ายและ Network เพื อรักษายอดขายให้เพียงพอ

7. ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน
เนื องจากทรัพย์สินของกองทุนอาจถูกนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั นโดยปกติแล้ว รายได้ที 
กองทุนได้รับจากการลงทุนเหล่านี จะเป็นสกุลเงินต่างประเทศ การที กองทุนเปิดรับเงินตราต่างประเทศและการเปลี ยนแปลง
มูลค่าของสกุลเงินต่างประเทศเมื อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลงและมูลค่าของเงินตรา
ต่างประเทศบางสกุลอาจมีความผันผวนในระดับสูง นอกจากนี กองทุนอาจมีค่าใช้จ่ายในการแปลงค่าเงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐ
และสกุลเงินต่างประเทศ

8. ความเสี ยงด้านการดูแลรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ
กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงเงินสดกับธนาคารต่างประเทศ, ตัวแทนและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที ได้รับการ
แต่งตั งจากผู้ดูแลของกองทุน การลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี ยงในการดูแลรักษาหลักทรัพย์มากกว่าการลงทุนใน
ตลาดที พัฒนาแล้ว ตลาดของประเทศที ด้อยพัฒนามีแนวโน้มที จะประสบปัญหากับการหักบัญชี, การชําระเงินและการถือหลัก
ทรัพย์โดยธนาคารท้องถิ น ตัวแทน และผู้รับฝากเงิน

9. ความเสี ยงของการลงทุนในต่างประเทศ
อาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชีวภาพ หรือภัยอื น ๆ อาจเกิดขึ นในภูมิภาคที กองทุนลงทุน ซึ งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
หรือการประกอบธุรกิจเฉพาะของบริษัทในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ ง ส่งผลกระทบต่อกองทุนจากการลงทุนในภูมิภาคที ได้รับผลก
ระทบหรือในภูมิภาคที เชื อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคที ได้รับผลกระทบ

10. ความเสี ยงจากการซื อขายในตลาดปิดระหว่างประเทศ
กองทุนอาจเข้าทําการซื อขายในตลาดแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศที อาจปิด ในขณะที ตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าลงทุน
ยังคงเปิดซื อตามปกติ การดําเนินธุรกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื อนระหว่างราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง
ดังกล่าวกับราคาล่าสุดของหลักทรัพย์นั น  (เช่น ราคาของกองทุนจากตลาดต่างประเทศที ปิด) ความคลาดเคลื อนเหล่านี อาจส่ง
ผลให้เกิด Premium หรือ Discount ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที อาจสูงกว่ามูลค่าของ ETF กองอื น

11. ความเสี ยงของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ผลการดําเนินงานของกองทุนขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของแต่ละบริษัทที กองทุนลงทุน การเปลี ยนแปลงเงื อนไขทางการเงิน
ของบริษัทดังกล่าวอาจทําให้มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวปรับลดลงได้

12. ความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ปัจจัยที ก่อให้เกิดความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ได้แก่ การเปลี ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ลักษณะการ
บริโภค ความคาดหวังของนักลงทุน และอื นๆ ซึ งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าการลงทุน โดยทั วไปแล้ว ตลาด
เกิดใหม่จะมีความผันผวนมากกว่าตลาดที พัฒนาแล้ว และอาจมีความผันผวนทางราคาอย่างมาก ตราสารอนุพันธ์ ออปชั น และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  (Warrants) ที อยู่ในกองทุนหลักอาจทําให้กองทุนหลักได้รับผลกระทบอย่างมากจากความผันผวนของ
ตลาด ความเคลื อนไหวในตลาดอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอย่างมาก

13. ความเสี ยงจากการไม่กระจายการลงทุน
กองทุนจัดอยู่ในประเภทการลงทุนที  "ไม่กระจายการลงทุน" ภายใต ้Investment Company Act of 1940 ("1940 Act") ส่ง
ผลให้กองทุนมีความเสี ยงที อาจเผชิญความผันผวนมากกว่ากองทุนที กระจายการลงทุน เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในจํานวน
บริษัทที น้อยกว่าหรืออาจลงทุนในบริษัทผู้ออกรายเดียว ผลที ได้คือกําไรและขาดทุนจากการลงทุนครั งเดียวอาจมีผลกระทบ
ต่อ NAV ของกองทุนมากกว่าและอาจทําให้กองทุนผันผวนมากกว่ากองทุนที ลงทุนกระจายตัวมากกว่า

14. ความเสี ยงด้านปฏิบัติการ
กองทุนมีความเสี ยงด้านปฏิบัติการที เกิดจากปัจจัยหลายประการซึ งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความผิดพลาดของคน ความผิด
พลาดในการประมวลผลและการสื อสาร ความผิดพลาดของผู้ให้บริการของกองทุน คู่สัญญา หรือบุคคลภายนอกอื น ๆ
กระบวนการและเทคโนโลยีเกิดความล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพ หรือความล้มเหลวของระบบ

15. ความเสี ยงของการบริหารแบบเชิงรับ
การลงทุนในกองทุนมีความเสี ยงคล้ายกับการลงทุนในกองทุนที ลงทุนในตราสารทุนที ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ความ
ผันผวนของตลาดที เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย และ
การรับรู้แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนไม่ได้มีการจัดการแบบ “เชิงรุก” ดังนั นผลการดําเนินงาน
ของกองทุนอาจต่ํากว่ากองทุนที มีการเปลี ยนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในรูปแบบเชิงรุก

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์&
อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลง
สกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนิน
การในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Global X Management Company LLC
หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์
อีทีเอฟ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยพลัน

(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วน
สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให ้
ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ งจะส่งผลให้มี net exposure ที เกี ยวข้องกับความเสี ยงต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์
(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับบริษัทจัดการในราคาตามมูลค่าที ตราไว้ โดยผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
จะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยการซื อขาย

หมายเหตุ :
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ สั งขายคืนหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Internet (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual
fund by phone) (ถ้ามี) , บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วย
ลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการ
ซื อขาย

หมายเหตุ : ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ
สั งขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั งผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
จัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) อย่างน้อย 1 ราย

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) ,
บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1  การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขายและเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1
หน่วยของการซื อขาย ได้ที บริษัทจัดการ ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที บริษัทจัดการกําหนด
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการภายหลังเวลาที บริษัทจัดการกําหนด ของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใด ให ้
ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไป

2) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5
วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
โดยบริษัทจะชําระเป็นเงินสดและ/หรือตะกร้าหลักทรัพย์ หรือวิธีการอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนด

ในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจต้องชําระเงินสดเป็นการเพิ มเติม หรือได้รับคืนเงินสด (ส่วน
ต่างเงินสด) ซึ งขึ นอยู่กับส่วนต่างของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของการซื อขาย และมูลค่าของตระกร้าหลักทรัพย ์(PDF)
และราคาซื อขายหน่วยลงทุน (กองทุนหลัก) ของวันทําการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การเพิ มขึ นของส่วนต่างเงินสดจะเพิ มขึ น
เป็นทวีคูณของหน่วยของการซื อขาย (CU)

3) ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั นได้ในระหว่างวันและเวลา
ทําการของบริษัทจัดการ ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

4) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนจะกระทําในวันทําการที ชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องอื นใด ประกาศกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจแก้ไขรายละเอียดโครงการเพื อเปลี ยนแปลงวันทําการลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในกรณีที กฎ
ระเบียบ และ/หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลง เพื อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎระเบียบดังกล่าว
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

5) บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์เพื อขอลดจํานวนหน่วยลงทุนที จะ
รับซื อคืนได้ตามวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
การลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือ
เกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขายคืนได้ เช่น การส่งคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักถูกระงับเป็นการชั วคราวในวันทําการดังกล่าว หรือบริษัทจัดการระงับการใช้สิทธิ
ของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามสัญญาระหว่างบริษัทจัดการ กับ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเข้าสู่ภาวะล้ม
ละลาย เป็นต้น โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน สําหรับผู้ลงทุนทั วไป

1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียด
ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี

ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดัง
กล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10

(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

5. ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไป สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามเงื อนไข ขั นตอนและวิธี
การรับซื อคืนที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด ทั งนี การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับผู้ลงทุนทั วไปนั น จะเป็นไปตามเงื อนไข
และวิธีการที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด

7.4.3 การซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุน
ของกองทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื อเป็นการเพิ มสภาพคล่องในการ
ลงทุนให้กับผู้สนใจลงทุนทั วไป โดยผู้ลงทุนทั วไป และผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถซื อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปที ซื อขายผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 

(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่ง
ทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง

(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น.

บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข วัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราว หรือถาวรได้
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและ
แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุนให้ต่างไปจากเดิมได้ เช่น หากผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการ
ตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจาก
วัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั งนี การเปลี ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งใ
ผู้ลงทุนทราบผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือนํา
ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ  7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (ถ้ามี) , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 

(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 

1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating)

ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot) ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน

วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์

1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด

3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคา
ตลาด ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล

5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 
1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 
1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ
2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บ
ไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้
รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 5 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดที เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการ จึงอาจ
เปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วง
ที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
แต่ละรายการที มีการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลา
ที บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง

(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม

(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ

(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี)

(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี

(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)

(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น

(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติม จํานวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวม

(21) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน เป็นไปตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการส่งมอบหลักทรัพย์สําหรับ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที จ่ายจริง

(23) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง

(24) ค่าผู้ทําหน้าที ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทั วไป ในกรณีที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป ที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการ
ซื อขายหลักทรัพย์ตามที ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และผู้ขายหน่วยลงทุนแต่ละรายอาจเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนครั ง
แรก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราที แตกต่างกัน

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ตามที นายทะเบียนเรียก
เก็บ

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียก
เก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น

2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง

3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ทั งนี ในช่วงก่อนวันที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะคํานวณ
ดังนี 

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ

ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

กองทุนมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศที มีเวลา ช้า กว่าประเทศไทยประมาณ 12 ชั วโมง ซึ งกองทุนนั นมีการประกาศ NAV
ภายในวันที  T+1 จึงทําให้กองทุนของไทยต้องคํานวณ NAV ภายใน T+1 วันทําการ และประกาศ NAV ภายใน T+2 วันทําการ

(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการ
ถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดัง
กล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1
วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัท
จัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2)

(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4     บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 

(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.

16.2.5 มูลค่าหน่วยลงทุนอ้างอิง (iNAV) คือ ราคาปัจจุบันของตะกร้าหลักทรัพย์ ณ ขณะที คํานวณ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุน
ต่อหน่วยของการซื อขายของกองทุนที เป็นส่วนประกอบของหน่วยของการซื อขาย ซึ งผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ณ
ขณะนั น ๆ โดยเบื องต้นบริษัทจัดการจะเป็นผู้คํานวณและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. < 1 สตางค์ หรือ
< 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วย
ไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์ และ
≥ 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/ราคา
หน่วย
เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจาก
วันที คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุนเปิด
โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของ
วันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วนที 
2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อ
หรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึง
การแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

1  ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ ง
มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุน
เปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

 1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ

2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัท
จัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ อาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Robotics & Artificial Intelligence ETF 

1.3. ชื อย่อ :  UBOT 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ :

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) :  

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) :

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็น
ทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื อขาย

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ
ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

 บริษัทจัดการอาจพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื น
ใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั วไป ที ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศที ลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั วโลก ที เกี ยวข้องกับหุ่นยนต์ที ใช้ในอุตสาหกรรม (Robotics) และ
ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence (AI))

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื อเทียบกับดัชนี
อ้างอิง (Tracking Error) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมี
บางขณะที ค่า Tracking Error มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

นอกจากนี บริษัทจัดการกําหนดให้ผู้ดูแลสภาพคล่องพยายามทําหน้าที เพื อให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง
เมื อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมีบางขณะที ค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง เมื อ
เทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)

 กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ปัจจัยอ้างอิง : ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด (passive
management/index tracking)
โดย บลจ. จะพยายามดํารงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ
ดัชนีชี วัด (tracking error : “TE”) :  5.00 % ต่อปี

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื อ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ ง
กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุน

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America)
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนําเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือ ในรูปสกุลเงินอื นใด หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิแก้ไขรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
หรือตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) หรือตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Non
– investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade)
หรือตราสารที ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(listed securities) แล้วแต่กรณี ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
(FX Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจ
พิจารณาป้องกันความเสี ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น และ/หรือ อาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) ได ้ ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

(3) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อื นหรือทรัพย์สินอื น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้

(4) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

(5) ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา
ดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุ
นรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสม

ลักษณะสําคัญของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 
บริษัทจัดการ : 
(Investment Advisor)

Global X Management Company LLC 

วันที จัดตั งกองทุน : 9 ธันวาคม 2559
ประเภทโครงการ : ตราสารทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน :

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC.
ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทั วไปกองทุนจะใช้กลยุทธ ์Replication ซึ งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นส่วน
ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงนั น อย่างไรก็ตาม กองทุน
อาจใช้กลยุทธ์ลงทุนในหลักทรัพย์ตัวอย่างเพื อเป็นตัวแทนที เกี ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง
(Representative Sampling Strategy) เมื อกลยุทธ ์Replication อาจส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น เช่น เมื อมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือมีต้นทุนจํานวน
มากที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื อให้สัดส่วนการลงทุนใกล้เคียงดัชนี
อ้างอิง เช่น ในกรณีที หลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงไม่มีสภาพคล่องชั วคราว ไม่สามารถ
ลงทุนได้หรือสภาพคล่องน้อยลง หรือเป็นผลมาจากข้อจํากัดหรือข้อจํากัดทางกฎหมาย
(เช่น ข้อกําหนดด้านภาษี) ที ใช้กับกองทุนแต่ไม่ใช่ดัชนีอ้างอิง

ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อ
ขาย :

NASDAQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

วันทําการซื อขาย : ทุกวันทําการ
อายุโครงการ : ไม่กําหนด
การจ่ายเงินปันผล :  มีการจ่ายเงินปันผล

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน
และนายทะเบียน : 

Brown Brothers Harriman & Co 

Bloomberg Ticker :  BOTZ US 
Bloomberg Benchmark Ticker
: 

IBOTZNT

Website : 

Index provider :

https://www.globalxetfs.com/funds/botz/ 

INDXX, LLC.

ข้อมูลดัชนีชี วัด : 

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการ
ออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการ
ใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ขั นแรก : กรอบการคัดเลือกหลักทรัพย์

• บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ซึ งรวม
ถึงบริษัทที เกี ยวข้องกับการพัฒนาและการผลิตในด้าน

 หุ่นยนต์ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัต ิ: ผลิตภัณฑ์และบริการหุ่นยนต์ที 
ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการผลิต

 ยานยนต์และโดรนไร้คนขับ : ยานยนต์ไร้คนขับ (รวมทั ง Hardware และ Software
สําหรับรถยนต์ขับเคลื อนอัตโนมัต)ิ โดรน และหุ่นยนต์ที ใช้ในทางการทหารและตลาดผู้
บริโภคทั วไป

 หุ่นยนต์ที ไม่ได้ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม : หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ ์(AI)  ที ใช้ใน
เชิงการเกษตร การบริการทางการแพทย์ ผู้บริโภคทั วไป และการบันเทิง สันทนาการ
เป็นต้น

 ปัญญาประดิษฐ ์(AI) : Application เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ซึ งนํานวัตกรรม
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การคาดการณ,์ ระบบการทํางานโดย
อัตโนมัติ และอื นๆ

• บริษัทที มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้น หรือบริษัทที 
แสดงได้ว่าอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้นเป็นธุรกิจหลัก

ขั นที สอง : หลักทรัพย์ที จะผ่านการคัดเลือกมารวมอยู่ในดัชนี

• บริษัทที จะได้รับการพิจารณา จะต้อง

 มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 300 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดของประเทศที พัฒนาแล้ว

 มีปริมาณการซื อขายเฉลี ยรายวันในรอบ 6 เดือนล่าสุดไม่น้อยกว่า 2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือตั งแต่วันเสนอขายหุ้นทั วไปครั งแรก (IPO) ในกรณีของการเสนอขายหุ้น
ครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการออกดัชนีกําหนดไว)้

 ในกรณีที หลักทรัพย์นั น ไม่มีประวัติการซื อขายเป็นเวลา 6 เดือน สําหรับในกรณีของ
การเสนอขายหุ้นครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการดัชนี
กําหนดไว้ จะนําหลักทรัพย์นั นมารวมพิจารณาได้ หลักทรัพย์นั นต้องจดทะเบียนแล้ว
อย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันคัดเลือกหลักทรัพย์ และอย่างน้อย 3 เดือน สําหรับการเสนอ
ขายหุ้นครั งแรกในกรณีอื น

 มีจํานวนหุ้นที ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จํานวนหุ้นที จําหน่ายแล้วทั งหมด

• หลักทรัพย์ที จะยังคงอยู่ในดัชนีอ้างอิงต่อไปได้นั น จะต้องมีมูลค่าตามราคาตลาด
(Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีมูลค่าการซื อขาย
ต่อวันไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั งนี ยังคงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดอื นๆ
ด้วย

• การเสนอขายหุ้นครั งแรก (IPO) ที จะถือว่าเป็น Significant IPO ก็ต่อเมื อบริษัทนั น มี
มูลค่าตามราคาตลาด สูงกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทที เป็นองค์
ประกอบของดัชนี ณ วันที คํานวณเพื อทบทวนองค์ประกอบของดัชนี (Reconstitution
Selection Day)

นํ้าหนักของหลักทรัพย์ซึ งเป็นส่วนประกอบในดัชนี

• องค์ประกอบของดัชนีมีการคํานวณนํ้าหนักตามมูลค่าตามราคาตลาด โดยมีข้อ
กําหนดดังต่อไปนี 

 หลักทรัพย์แต่ละตัวจะมีน้ําหนักอย่างน้อยร้อยละ 0.3 และสูงสุดร้อยละ 8

 หลักทรัพย์แต่ละตัวที มีน้ําหนักเกินร้อยละ 5 เมื อรวมกันแล้วน้ําหนักจะต้องไม่เกินร้อย
ละ 40 ของนํ้าหนักของดัชนี และหลักทรัพย์ที เหลือจะมีน้ําหนักได้ไม่เกินร้อยละ 4.5

การปรับนํ้าหนัก (Rebalancing)

• การปรับนํ้าหนักและอาจมีการคัดหุ้นเข้า/ออก ในส่วนประกอบของดัชนี ซึ งจะทําเป็น
รายปี ในวันทําการซื อขายสุดท้ายของเดือนมิถุนายน

• จะทบทวนดัชนี ทุกครึ งปี เพื อพิจารณาบริษัทที มีการ IPO ใหม่ รวมถึงเพื อพิจารณา
การดําเนินงานขององค์กร (Corporate Action) ที อาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์นั นๆ
ด้วยเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที เก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.68

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและบริการ (12b1) ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอื นๆ 0.00

ค่าใช้จ่ายรวมในการดําเนินงานประจําปีของกองทุน 0.68

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ความเสี ยงที สําคัญของกองทุนหลัก

1. ความเสี ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risk) 
คือความเสี ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน ที เกิดจากการเปลี ยนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี ย และ Investor perception ซึ ง อาจส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ที ลงทุนปรับเพิ มขึ นหรือลดลง

2. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence 
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence อาจมีข้อจํากัดด้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน
หรือบุคลากร บริษัทเหล่านี มักเผชิญกับการแข่งขันที รุนแรงและผลิตภัณฑ์อาจล้าสมัยอย่างรวดเร็ว บริษัทเหล่านี ยังต้องพึ งพา
สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก และอาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียหรือการด้อยค่าของสินค้าเหล่านั น และไม่
สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทเหล่านี จะสามารถปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้จากการใช้เทคโนโลยีในทางที ผิด หรือคู่
แข่งจะไม่พัฒนาเทคโนโลยีที คล้ายคลึงหรือเหนือกว่าเทคโนโลยีของบริษัท บริษัทเหล่านี มักใช้จ่ายเงินลงทุนจํานวนมากใน
การวิจัยและพัฒนา และไม่มีการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที ผลิตโดยบริษัทเหล่านี จะประสบความสําเร็จเสมอไป
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence เป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ งอาจส่งผลเสียอย่างมาก
ต่อบริษัทเหล่านี บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก มีแนวโน้มที จะผันผวน
มากกว่าบริษัทที ไม่พึ งพาเทคโนโลยีมากนัก นอกจากนี วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาจต้องเผชิญกับ
การกฎระเบียบที เข้มงวดเพิ มขึ นในอนาคตซึ งอาจจํากัดการพัฒนาเทคโนโลยี และเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริษัทที 
พัฒนาและ/หรือใช้เทคโนโลยีเหล่านี ในทํานองเดียวกัน การรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคและแหล่งข้อมูลอื นๆ อาจต้องเผชิญ
กับการตรวจสอบที เพิ มขึ น บริษัทในภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
ที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจ
ขัดขวางความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน ลูกค้าและ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทเหล่านี 
อาจกระจุกตัวอยู่ในประเทศ ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเฉพาะ ซึ งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อหนึ งในประเทศ
ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเหล่านี อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัท กองทุนจะมีความเสี ยงทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชียและ
ในทวีปยุโรปมากกว่าภูมิภาคอื น

3. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม
บริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่อาจมีผลการดําเนินงานล้อไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้น ซึ งโดยทั วไปหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่
มีแนวโน้มที จะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหรือแย่กว่าตลาดหุ้นในแต่ละช่วงเวลา และในอดีตที ผ่านมา แต่ละช่วงเวลาอาจ
ครอบคลุมระยะเวลายาวนานหลายปีด้วยเช่นกัน

บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมอาจมีความผันผวนมากกว่าและมีแนวโน้มที จะมีสายผลิตภัณฑ์ที แคบกว่ามี
ทรัพยากรทางการเงินน้อยกว่า ความชํานาญและประสบการณ์ในการจัดการ และมีความได้เปรียบในการแข่งขันน้อยกว่าเมื อ
เปรียบเทียบกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ นอกจากนี บริษัทเหล่านี มักมีความผันผวนของราคามากกว่า ปริมาณการซื อขาย
น้อยกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกว่าบริษัทที มีขนาดใหญ่และเป็นที ยอมรับมากกว่า อย่างไรก็ดี ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเหมือนกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ได้

4. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
บริษัทในภาคอุตสาหกรรมอาจมีความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที มีลักษณะเฉพาะทาง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตอาจเผชิญกับสินค้าล้าสมัยเนื องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที รวดเร็ว กฎระเบียบของรัฐบาล
เหตุการณ์ต่างๆ ที เกิดขึ นในโลก และภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม บริษัทอาจ
ได้รับผลกระทบในทางลบจากความเสียหายต่อสิ งแวดล้อมและการเรียกร้องความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริษัทในภาค
อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที 
ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจขัดขวางความสามารถของบริษัทในการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน

5. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ IT 
บริษัทในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเผชิญการเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวงจรผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี สินค้าล้าสมัยอย่าง
รวดเร็ว ระเบียบราชการ และการแข่งขันที เพิ มขึ นทั งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั งการแข่งขันจากคู่แข่งจากต่างประเทศ
ด้วยต้นทุนการผลิตที ตํ่าลง บริษัทที ต้องพึ งพาเทคโนโลยีมีแนวโน้มที จะผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวมและประเด็นการจดสิทธิ
บัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีผลกระทบต่อบริษัทเหล่านี เช่นกัน นอกจากนี บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีข้อจํากัดด้าน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน หรือบุคลากร

6. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery)
ภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery) เป็นภาคที ใช้เงินทุนสูง เงินทุนหมุนเวียนและการจัดการบริหารกระแสเงินสด
เป็นสิ งสําคัญและมีผลต่อความสําเร็จของบริษัทเพราะการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและการครอบครองกิจการเป็นสิ งสําคัญ
ที จะรักษายอดขายและรายได้ วัฎจักรการลงทุนที ยาวนานเพิ มความท้าทายให้กับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเกี ยวกับการ
ขยายกําลังการผลิต ซึ งอาจจํากัดความสามารถของบริษัทในการเติบโตในช่วงที มีความต้องการเพิ มขึ น และอาจส่งผลให้มี
กําลังการผลิตส่วนเกินในช่วงเวลาที มีความต้องการลดลง ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจนี อาจขึ นอยู่กับวัฏจักรธุรกิจอย่างมาก
และมีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของตลาดค่อนข้างสูง บริษัทที อยู่ในภาคธุรกิจที มีอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยี
อาจเผชิญกับความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน บริษัทที ผลิตสินค้าที มีลักษณะเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์มี
แนวโน้มที จะมีอัตรากําไรขั นต้นที น้อย และต้องรักษาเครือข่ายการจัดจําหน่ายและ Network เพื อรักษายอดขายให้เพียงพอ

7. ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน
เนื องจากทรัพย์สินของกองทุนอาจถูกนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั นโดยปกติแล้ว รายได้ที 
กองทุนได้รับจากการลงทุนเหล่านี จะเป็นสกุลเงินต่างประเทศ การที กองทุนเปิดรับเงินตราต่างประเทศและการเปลี ยนแปลง
มูลค่าของสกุลเงินต่างประเทศเมื อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลงและมูลค่าของเงินตรา
ต่างประเทศบางสกุลอาจมีความผันผวนในระดับสูง นอกจากนี กองทุนอาจมีค่าใช้จ่ายในการแปลงค่าเงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐ
และสกุลเงินต่างประเทศ

8. ความเสี ยงด้านการดูแลรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ
กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงเงินสดกับธนาคารต่างประเทศ, ตัวแทนและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที ได้รับการ
แต่งตั งจากผู้ดูแลของกองทุน การลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี ยงในการดูแลรักษาหลักทรัพย์มากกว่าการลงทุนใน
ตลาดที พัฒนาแล้ว ตลาดของประเทศที ด้อยพัฒนามีแนวโน้มที จะประสบปัญหากับการหักบัญชี, การชําระเงินและการถือหลัก
ทรัพย์โดยธนาคารท้องถิ น ตัวแทน และผู้รับฝากเงิน

9. ความเสี ยงของการลงทุนในต่างประเทศ
อาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชีวภาพ หรือภัยอื น ๆ อาจเกิดขึ นในภูมิภาคที กองทุนลงทุน ซึ งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
หรือการประกอบธุรกิจเฉพาะของบริษัทในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ ง ส่งผลกระทบต่อกองทุนจากการลงทุนในภูมิภาคที ได้รับผลก
ระทบหรือในภูมิภาคที เชื อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคที ได้รับผลกระทบ

10. ความเสี ยงจากการซื อขายในตลาดปิดระหว่างประเทศ
กองทุนอาจเข้าทําการซื อขายในตลาดแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศที อาจปิด ในขณะที ตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าลงทุน
ยังคงเปิดซื อตามปกติ การดําเนินธุรกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื อนระหว่างราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง
ดังกล่าวกับราคาล่าสุดของหลักทรัพย์นั น  (เช่น ราคาของกองทุนจากตลาดต่างประเทศที ปิด) ความคลาดเคลื อนเหล่านี อาจส่ง
ผลให้เกิด Premium หรือ Discount ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที อาจสูงกว่ามูลค่าของ ETF กองอื น

11. ความเสี ยงของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ผลการดําเนินงานของกองทุนขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของแต่ละบริษัทที กองทุนลงทุน การเปลี ยนแปลงเงื อนไขทางการเงิน
ของบริษัทดังกล่าวอาจทําให้มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวปรับลดลงได้

12. ความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ปัจจัยที ก่อให้เกิดความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ได้แก่ การเปลี ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ลักษณะการ
บริโภค ความคาดหวังของนักลงทุน และอื นๆ ซึ งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าการลงทุน โดยทั วไปแล้ว ตลาด
เกิดใหม่จะมีความผันผวนมากกว่าตลาดที พัฒนาแล้ว และอาจมีความผันผวนทางราคาอย่างมาก ตราสารอนุพันธ์ ออปชั น และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  (Warrants) ที อยู่ในกองทุนหลักอาจทําให้กองทุนหลักได้รับผลกระทบอย่างมากจากความผันผวนของ
ตลาด ความเคลื อนไหวในตลาดอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอย่างมาก

13. ความเสี ยงจากการไม่กระจายการลงทุน
กองทุนจัดอยู่ในประเภทการลงทุนที  "ไม่กระจายการลงทุน" ภายใต ้Investment Company Act of 1940 ("1940 Act") ส่ง
ผลให้กองทุนมีความเสี ยงที อาจเผชิญความผันผวนมากกว่ากองทุนที กระจายการลงทุน เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในจํานวน
บริษัทที น้อยกว่าหรืออาจลงทุนในบริษัทผู้ออกรายเดียว ผลที ได้คือกําไรและขาดทุนจากการลงทุนครั งเดียวอาจมีผลกระทบ
ต่อ NAV ของกองทุนมากกว่าและอาจทําให้กองทุนผันผวนมากกว่ากองทุนที ลงทุนกระจายตัวมากกว่า

14. ความเสี ยงด้านปฏิบัติการ
กองทุนมีความเสี ยงด้านปฏิบัติการที เกิดจากปัจจัยหลายประการซึ งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความผิดพลาดของคน ความผิด
พลาดในการประมวลผลและการสื อสาร ความผิดพลาดของผู้ให้บริการของกองทุน คู่สัญญา หรือบุคคลภายนอกอื น ๆ
กระบวนการและเทคโนโลยีเกิดความล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพ หรือความล้มเหลวของระบบ

15. ความเสี ยงของการบริหารแบบเชิงรับ
การลงทุนในกองทุนมีความเสี ยงคล้ายกับการลงทุนในกองทุนที ลงทุนในตราสารทุนที ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ความ
ผันผวนของตลาดที เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย และ
การรับรู้แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนไม่ได้มีการจัดการแบบ “เชิงรุก” ดังนั นผลการดําเนินงาน
ของกองทุนอาจต่ํากว่ากองทุนที มีการเปลี ยนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในรูปแบบเชิงรุก

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์&
อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลง
สกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนิน
การในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Global X Management Company LLC
หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์
อีทีเอฟ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยพลัน

(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วน
สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให ้
ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ งจะส่งผลให้มี net exposure ที เกี ยวข้องกับความเสี ยงต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์
(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับบริษัทจัดการในราคาตามมูลค่าที ตราไว้ โดยผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
จะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยการซื อขาย

หมายเหตุ :
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ สั งขายคืนหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Internet (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual
fund by phone) (ถ้ามี) , บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วย
ลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการ
ซื อขาย

หมายเหตุ : ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ
สั งขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั งผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
จัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) อย่างน้อย 1 ราย

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) ,
บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1  การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขายและเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1
หน่วยของการซื อขาย ได้ที บริษัทจัดการ ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที บริษัทจัดการกําหนด
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการภายหลังเวลาที บริษัทจัดการกําหนด ของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใด ให ้
ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไป

2) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5
วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
โดยบริษัทจะชําระเป็นเงินสดและ/หรือตะกร้าหลักทรัพย์ หรือวิธีการอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนด

ในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจต้องชําระเงินสดเป็นการเพิ มเติม หรือได้รับคืนเงินสด (ส่วน
ต่างเงินสด) ซึ งขึ นอยู่กับส่วนต่างของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของการซื อขาย และมูลค่าของตระกร้าหลักทรัพย ์(PDF)
และราคาซื อขายหน่วยลงทุน (กองทุนหลัก) ของวันทําการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การเพิ มขึ นของส่วนต่างเงินสดจะเพิ มขึ น
เป็นทวีคูณของหน่วยของการซื อขาย (CU)

3) ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั นได้ในระหว่างวันและเวลา
ทําการของบริษัทจัดการ ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

4) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนจะกระทําในวันทําการที ชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องอื นใด ประกาศกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจแก้ไขรายละเอียดโครงการเพื อเปลี ยนแปลงวันทําการลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในกรณีที กฎ
ระเบียบ และ/หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลง เพื อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎระเบียบดังกล่าว
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

5) บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์เพื อขอลดจํานวนหน่วยลงทุนที จะ
รับซื อคืนได้ตามวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
การลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือ
เกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขายคืนได้ เช่น การส่งคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักถูกระงับเป็นการชั วคราวในวันทําการดังกล่าว หรือบริษัทจัดการระงับการใช้สิทธิ
ของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามสัญญาระหว่างบริษัทจัดการ กับ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเข้าสู่ภาวะล้ม
ละลาย เป็นต้น โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน สําหรับผู้ลงทุนทั วไป

1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียด
ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี

ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดัง
กล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10

(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

5. ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไป สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามเงื อนไข ขั นตอนและวิธี
การรับซื อคืนที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด ทั งนี การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับผู้ลงทุนทั วไปนั น จะเป็นไปตามเงื อนไข
และวิธีการที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด

7.4.3 การซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุน
ของกองทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื อเป็นการเพิ มสภาพคล่องในการ
ลงทุนให้กับผู้สนใจลงทุนทั วไป โดยผู้ลงทุนทั วไป และผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถซื อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปที ซื อขายผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 

(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่ง
ทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง

(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น.

บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข วัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราว หรือถาวรได้
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและ
แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุนให้ต่างไปจากเดิมได้ เช่น หากผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการ
ตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจาก
วัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั งนี การเปลี ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งใ
ผู้ลงทุนทราบผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือนํา
ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ  7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (ถ้ามี) , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 

(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 

1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating)

ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot) ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน

วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์

1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด

3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคา
ตลาด ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล

5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 
1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 
1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ
2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บ
ไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้
รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 5 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดที เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการ จึงอาจ
เปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วง
ที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
แต่ละรายการที มีการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลา
ที บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง

(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม

(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ

(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี)

(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี

(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)

(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น

(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติม จํานวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวม

(21) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน เป็นไปตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการส่งมอบหลักทรัพย์สําหรับ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที จ่ายจริง

(23) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง

(24) ค่าผู้ทําหน้าที ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทั วไป ในกรณีที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป ที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการ
ซื อขายหลักทรัพย์ตามที ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และผู้ขายหน่วยลงทุนแต่ละรายอาจเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนครั ง
แรก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราที แตกต่างกัน

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ตามที นายทะเบียนเรียก
เก็บ

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียก
เก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น

2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง

3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ทั งนี ในช่วงก่อนวันที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะคํานวณ
ดังนี 

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ

ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

กองทุนมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศที มีเวลา ช้า กว่าประเทศไทยประมาณ 12 ชั วโมง ซึ งกองทุนนั นมีการประกาศ NAV
ภายในวันที  T+1 จึงทําให้กองทุนของไทยต้องคํานวณ NAV ภายใน T+1 วันทําการ และประกาศ NAV ภายใน T+2 วันทําการ

(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการ
ถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดัง
กล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1
วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัท
จัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2)

(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4     บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 

(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.

16.2.5 มูลค่าหน่วยลงทุนอ้างอิง (iNAV) คือ ราคาปัจจุบันของตะกร้าหลักทรัพย์ ณ ขณะที คํานวณ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุน
ต่อหน่วยของการซื อขายของกองทุนที เป็นส่วนประกอบของหน่วยของการซื อขาย ซึ งผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ณ
ขณะนั น ๆ โดยเบื องต้นบริษัทจัดการจะเป็นผู้คํานวณและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. < 1 สตางค์ หรือ
< 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วย
ไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์ และ
≥ 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/ราคา
หน่วย
เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจาก
วันที คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุนเปิด
โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของ
วันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วนที 
2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อ
หรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึง
การแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

1  ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ ง
มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุน
เปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

 1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ

2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัท
จัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ อาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Robotics & Artificial Intelligence ETF 

1.3. ชื อย่อ :  UBOT 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ :

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) :  

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) :

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็น
ทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื อขาย

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ
ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

 บริษัทจัดการอาจพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื น
ใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั วไป ที ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศที ลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั วโลก ที เกี ยวข้องกับหุ่นยนต์ที ใช้ในอุตสาหกรรม (Robotics) และ
ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence (AI))

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื อเทียบกับดัชนี
อ้างอิง (Tracking Error) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมี
บางขณะที ค่า Tracking Error มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

นอกจากนี บริษัทจัดการกําหนดให้ผู้ดูแลสภาพคล่องพยายามทําหน้าที เพื อให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง
เมื อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมีบางขณะที ค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง เมื อ
เทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)

 กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ปัจจัยอ้างอิง : ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด (passive
management/index tracking)
โดย บลจ. จะพยายามดํารงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ
ดัชนีชี วัด (tracking error : “TE”) :  5.00 % ต่อปี

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื อ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ ง
กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุน

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America)
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนําเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือ ในรูปสกุลเงินอื นใด หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิแก้ไขรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
หรือตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) หรือตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Non
– investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade)
หรือตราสารที ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(listed securities) แล้วแต่กรณี ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
(FX Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจ
พิจารณาป้องกันความเสี ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น และ/หรือ อาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) ได ้ ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

(3) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อื นหรือทรัพย์สินอื น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้

(4) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

(5) ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา
ดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุ
นรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสม

ลักษณะสําคัญของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 
บริษัทจัดการ : 
(Investment Advisor)

Global X Management Company LLC 

วันที จัดตั งกองทุน : 9 ธันวาคม 2559
ประเภทโครงการ : ตราสารทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน :

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC.
ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทั วไปกองทุนจะใช้กลยุทธ ์Replication ซึ งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นส่วน
ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงนั น อย่างไรก็ตาม กองทุน
อาจใช้กลยุทธ์ลงทุนในหลักทรัพย์ตัวอย่างเพื อเป็นตัวแทนที เกี ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง
(Representative Sampling Strategy) เมื อกลยุทธ ์Replication อาจส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น เช่น เมื อมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือมีต้นทุนจํานวน
มากที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื อให้สัดส่วนการลงทุนใกล้เคียงดัชนี
อ้างอิง เช่น ในกรณีที หลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงไม่มีสภาพคล่องชั วคราว ไม่สามารถ
ลงทุนได้หรือสภาพคล่องน้อยลง หรือเป็นผลมาจากข้อจํากัดหรือข้อจํากัดทางกฎหมาย
(เช่น ข้อกําหนดด้านภาษี) ที ใช้กับกองทุนแต่ไม่ใช่ดัชนีอ้างอิง

ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อ
ขาย :

NASDAQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

วันทําการซื อขาย : ทุกวันทําการ
อายุโครงการ : ไม่กําหนด
การจ่ายเงินปันผล :  มีการจ่ายเงินปันผล

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน
และนายทะเบียน : 

Brown Brothers Harriman & Co 

Bloomberg Ticker :  BOTZ US 
Bloomberg Benchmark Ticker
: 

IBOTZNT

Website : 

Index provider :

https://www.globalxetfs.com/funds/botz/ 

INDXX, LLC.

ข้อมูลดัชนีชี วัด : 

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการ
ออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการ
ใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ขั นแรก : กรอบการคัดเลือกหลักทรัพย์

• บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ซึ งรวม
ถึงบริษัทที เกี ยวข้องกับการพัฒนาและการผลิตในด้าน

 หุ่นยนต์ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัต ิ: ผลิตภัณฑ์และบริการหุ่นยนต์ที 
ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการผลิต

 ยานยนต์และโดรนไร้คนขับ : ยานยนต์ไร้คนขับ (รวมทั ง Hardware และ Software
สําหรับรถยนต์ขับเคลื อนอัตโนมัต)ิ โดรน และหุ่นยนต์ที ใช้ในทางการทหารและตลาดผู้
บริโภคทั วไป

 หุ่นยนต์ที ไม่ได้ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม : หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ ์(AI)  ที ใช้ใน
เชิงการเกษตร การบริการทางการแพทย์ ผู้บริโภคทั วไป และการบันเทิง สันทนาการ
เป็นต้น

 ปัญญาประดิษฐ ์(AI) : Application เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ซึ งนํานวัตกรรม
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การคาดการณ,์ ระบบการทํางานโดย
อัตโนมัติ และอื นๆ

• บริษัทที มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้น หรือบริษัทที 
แสดงได้ว่าอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้นเป็นธุรกิจหลัก

ขั นที สอง : หลักทรัพย์ที จะผ่านการคัดเลือกมารวมอยู่ในดัชนี

• บริษัทที จะได้รับการพิจารณา จะต้อง

 มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 300 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดของประเทศที พัฒนาแล้ว

 มีปริมาณการซื อขายเฉลี ยรายวันในรอบ 6 เดือนล่าสุดไม่น้อยกว่า 2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือตั งแต่วันเสนอขายหุ้นทั วไปครั งแรก (IPO) ในกรณีของการเสนอขายหุ้น
ครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการออกดัชนีกําหนดไว)้

 ในกรณีที หลักทรัพย์นั น ไม่มีประวัติการซื อขายเป็นเวลา 6 เดือน สําหรับในกรณีของ
การเสนอขายหุ้นครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการดัชนี
กําหนดไว้ จะนําหลักทรัพย์นั นมารวมพิจารณาได้ หลักทรัพย์นั นต้องจดทะเบียนแล้ว
อย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันคัดเลือกหลักทรัพย์ และอย่างน้อย 3 เดือน สําหรับการเสนอ
ขายหุ้นครั งแรกในกรณีอื น

 มีจํานวนหุ้นที ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จํานวนหุ้นที จําหน่ายแล้วทั งหมด

• หลักทรัพย์ที จะยังคงอยู่ในดัชนีอ้างอิงต่อไปได้นั น จะต้องมีมูลค่าตามราคาตลาด
(Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีมูลค่าการซื อขาย
ต่อวันไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั งนี ยังคงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดอื นๆ
ด้วย

• การเสนอขายหุ้นครั งแรก (IPO) ที จะถือว่าเป็น Significant IPO ก็ต่อเมื อบริษัทนั น มี
มูลค่าตามราคาตลาด สูงกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทที เป็นองค์
ประกอบของดัชนี ณ วันที คํานวณเพื อทบทวนองค์ประกอบของดัชนี (Reconstitution
Selection Day)

นํ้าหนักของหลักทรัพย์ซึ งเป็นส่วนประกอบในดัชนี

• องค์ประกอบของดัชนีมีการคํานวณนํ้าหนักตามมูลค่าตามราคาตลาด โดยมีข้อ
กําหนดดังต่อไปนี 

 หลักทรัพย์แต่ละตัวจะมีน้ําหนักอย่างน้อยร้อยละ 0.3 และสูงสุดร้อยละ 8

 หลักทรัพย์แต่ละตัวที มีน้ําหนักเกินร้อยละ 5 เมื อรวมกันแล้วน้ําหนักจะต้องไม่เกินร้อย
ละ 40 ของนํ้าหนักของดัชนี และหลักทรัพย์ที เหลือจะมีน้ําหนักได้ไม่เกินร้อยละ 4.5

การปรับนํ้าหนัก (Rebalancing)

• การปรับนํ้าหนักและอาจมีการคัดหุ้นเข้า/ออก ในส่วนประกอบของดัชนี ซึ งจะทําเป็น
รายปี ในวันทําการซื อขายสุดท้ายของเดือนมิถุนายน

• จะทบทวนดัชนี ทุกครึ งปี เพื อพิจารณาบริษัทที มีการ IPO ใหม่ รวมถึงเพื อพิจารณา
การดําเนินงานขององค์กร (Corporate Action) ที อาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์นั นๆ
ด้วยเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที เก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.68

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและบริการ (12b1) ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอื นๆ 0.00

ค่าใช้จ่ายรวมในการดําเนินงานประจําปีของกองทุน 0.68

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ความเสี ยงที สําคัญของกองทุนหลัก

1. ความเสี ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risk) 
คือความเสี ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน ที เกิดจากการเปลี ยนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี ย และ Investor perception ซึ ง อาจส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ที ลงทุนปรับเพิ มขึ นหรือลดลง

2. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence 
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence อาจมีข้อจํากัดด้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน
หรือบุคลากร บริษัทเหล่านี มักเผชิญกับการแข่งขันที รุนแรงและผลิตภัณฑ์อาจล้าสมัยอย่างรวดเร็ว บริษัทเหล่านี ยังต้องพึ งพา
สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก และอาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียหรือการด้อยค่าของสินค้าเหล่านั น และไม่
สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทเหล่านี จะสามารถปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้จากการใช้เทคโนโลยีในทางที ผิด หรือคู่
แข่งจะไม่พัฒนาเทคโนโลยีที คล้ายคลึงหรือเหนือกว่าเทคโนโลยีของบริษัท บริษัทเหล่านี มักใช้จ่ายเงินลงทุนจํานวนมากใน
การวิจัยและพัฒนา และไม่มีการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที ผลิตโดยบริษัทเหล่านี จะประสบความสําเร็จเสมอไป
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence เป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ งอาจส่งผลเสียอย่างมาก
ต่อบริษัทเหล่านี บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก มีแนวโน้มที จะผันผวน
มากกว่าบริษัทที ไม่พึ งพาเทคโนโลยีมากนัก นอกจากนี วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาจต้องเผชิญกับ
การกฎระเบียบที เข้มงวดเพิ มขึ นในอนาคตซึ งอาจจํากัดการพัฒนาเทคโนโลยี และเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริษัทที 
พัฒนาและ/หรือใช้เทคโนโลยีเหล่านี ในทํานองเดียวกัน การรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคและแหล่งข้อมูลอื นๆ อาจต้องเผชิญ
กับการตรวจสอบที เพิ มขึ น บริษัทในภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
ที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจ
ขัดขวางความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน ลูกค้าและ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทเหล่านี 
อาจกระจุกตัวอยู่ในประเทศ ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเฉพาะ ซึ งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อหนึ งในประเทศ
ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเหล่านี อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัท กองทุนจะมีความเสี ยงทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชียและ
ในทวีปยุโรปมากกว่าภูมิภาคอื น

3. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม
บริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่อาจมีผลการดําเนินงานล้อไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้น ซึ งโดยทั วไปหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่
มีแนวโน้มที จะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหรือแย่กว่าตลาดหุ้นในแต่ละช่วงเวลา และในอดีตที ผ่านมา แต่ละช่วงเวลาอาจ
ครอบคลุมระยะเวลายาวนานหลายปีด้วยเช่นกัน

บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมอาจมีความผันผวนมากกว่าและมีแนวโน้มที จะมีสายผลิตภัณฑ์ที แคบกว่ามี
ทรัพยากรทางการเงินน้อยกว่า ความชํานาญและประสบการณ์ในการจัดการ และมีความได้เปรียบในการแข่งขันน้อยกว่าเมื อ
เปรียบเทียบกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ นอกจากนี บริษัทเหล่านี มักมีความผันผวนของราคามากกว่า ปริมาณการซื อขาย
น้อยกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกว่าบริษัทที มีขนาดใหญ่และเป็นที ยอมรับมากกว่า อย่างไรก็ดี ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเหมือนกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ได้

4. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
บริษัทในภาคอุตสาหกรรมอาจมีความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที มีลักษณะเฉพาะทาง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตอาจเผชิญกับสินค้าล้าสมัยเนื องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที รวดเร็ว กฎระเบียบของรัฐบาล
เหตุการณ์ต่างๆ ที เกิดขึ นในโลก และภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม บริษัทอาจ
ได้รับผลกระทบในทางลบจากความเสียหายต่อสิ งแวดล้อมและการเรียกร้องความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริษัทในภาค
อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที 
ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจขัดขวางความสามารถของบริษัทในการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน

5. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ IT 
บริษัทในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเผชิญการเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวงจรผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี สินค้าล้าสมัยอย่าง
รวดเร็ว ระเบียบราชการ และการแข่งขันที เพิ มขึ นทั งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั งการแข่งขันจากคู่แข่งจากต่างประเทศ
ด้วยต้นทุนการผลิตที ตํ่าลง บริษัทที ต้องพึ งพาเทคโนโลยีมีแนวโน้มที จะผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวมและประเด็นการจดสิทธิ
บัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีผลกระทบต่อบริษัทเหล่านี เช่นกัน นอกจากนี บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีข้อจํากัดด้าน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน หรือบุคลากร

6. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery)
ภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery) เป็นภาคที ใช้เงินทุนสูง เงินทุนหมุนเวียนและการจัดการบริหารกระแสเงินสด
เป็นสิ งสําคัญและมีผลต่อความสําเร็จของบริษัทเพราะการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและการครอบครองกิจการเป็นสิ งสําคัญ
ที จะรักษายอดขายและรายได้ วัฎจักรการลงทุนที ยาวนานเพิ มความท้าทายให้กับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเกี ยวกับการ
ขยายกําลังการผลิต ซึ งอาจจํากัดความสามารถของบริษัทในการเติบโตในช่วงที มีความต้องการเพิ มขึ น และอาจส่งผลให้มี
กําลังการผลิตส่วนเกินในช่วงเวลาที มีความต้องการลดลง ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจนี อาจขึ นอยู่กับวัฏจักรธุรกิจอย่างมาก
และมีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของตลาดค่อนข้างสูง บริษัทที อยู่ในภาคธุรกิจที มีอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยี
อาจเผชิญกับความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน บริษัทที ผลิตสินค้าที มีลักษณะเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์มี
แนวโน้มที จะมีอัตรากําไรขั นต้นที น้อย และต้องรักษาเครือข่ายการจัดจําหน่ายและ Network เพื อรักษายอดขายให้เพียงพอ

7. ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน
เนื องจากทรัพย์สินของกองทุนอาจถูกนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั นโดยปกติแล้ว รายได้ที 
กองทุนได้รับจากการลงทุนเหล่านี จะเป็นสกุลเงินต่างประเทศ การที กองทุนเปิดรับเงินตราต่างประเทศและการเปลี ยนแปลง
มูลค่าของสกุลเงินต่างประเทศเมื อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลงและมูลค่าของเงินตรา
ต่างประเทศบางสกุลอาจมีความผันผวนในระดับสูง นอกจากนี กองทุนอาจมีค่าใช้จ่ายในการแปลงค่าเงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐ
และสกุลเงินต่างประเทศ

8. ความเสี ยงด้านการดูแลรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ
กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงเงินสดกับธนาคารต่างประเทศ, ตัวแทนและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที ได้รับการ
แต่งตั งจากผู้ดูแลของกองทุน การลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี ยงในการดูแลรักษาหลักทรัพย์มากกว่าการลงทุนใน
ตลาดที พัฒนาแล้ว ตลาดของประเทศที ด้อยพัฒนามีแนวโน้มที จะประสบปัญหากับการหักบัญชี, การชําระเงินและการถือหลัก
ทรัพย์โดยธนาคารท้องถิ น ตัวแทน และผู้รับฝากเงิน

9. ความเสี ยงของการลงทุนในต่างประเทศ
อาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชีวภาพ หรือภัยอื น ๆ อาจเกิดขึ นในภูมิภาคที กองทุนลงทุน ซึ งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
หรือการประกอบธุรกิจเฉพาะของบริษัทในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ ง ส่งผลกระทบต่อกองทุนจากการลงทุนในภูมิภาคที ได้รับผลก
ระทบหรือในภูมิภาคที เชื อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคที ได้รับผลกระทบ

10. ความเสี ยงจากการซื อขายในตลาดปิดระหว่างประเทศ
กองทุนอาจเข้าทําการซื อขายในตลาดแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศที อาจปิด ในขณะที ตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าลงทุน
ยังคงเปิดซื อตามปกติ การดําเนินธุรกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื อนระหว่างราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง
ดังกล่าวกับราคาล่าสุดของหลักทรัพย์นั น  (เช่น ราคาของกองทุนจากตลาดต่างประเทศที ปิด) ความคลาดเคลื อนเหล่านี อาจส่ง
ผลให้เกิด Premium หรือ Discount ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที อาจสูงกว่ามูลค่าของ ETF กองอื น

11. ความเสี ยงของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ผลการดําเนินงานของกองทุนขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของแต่ละบริษัทที กองทุนลงทุน การเปลี ยนแปลงเงื อนไขทางการเงิน
ของบริษัทดังกล่าวอาจทําให้มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวปรับลดลงได้

12. ความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ปัจจัยที ก่อให้เกิดความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ได้แก่ การเปลี ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ลักษณะการ
บริโภค ความคาดหวังของนักลงทุน และอื นๆ ซึ งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าการลงทุน โดยทั วไปแล้ว ตลาด
เกิดใหม่จะมีความผันผวนมากกว่าตลาดที พัฒนาแล้ว และอาจมีความผันผวนทางราคาอย่างมาก ตราสารอนุพันธ์ ออปชั น และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  (Warrants) ที อยู่ในกองทุนหลักอาจทําให้กองทุนหลักได้รับผลกระทบอย่างมากจากความผันผวนของ
ตลาด ความเคลื อนไหวในตลาดอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอย่างมาก

13. ความเสี ยงจากการไม่กระจายการลงทุน
กองทุนจัดอยู่ในประเภทการลงทุนที  "ไม่กระจายการลงทุน" ภายใต ้Investment Company Act of 1940 ("1940 Act") ส่ง
ผลให้กองทุนมีความเสี ยงที อาจเผชิญความผันผวนมากกว่ากองทุนที กระจายการลงทุน เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในจํานวน
บริษัทที น้อยกว่าหรืออาจลงทุนในบริษัทผู้ออกรายเดียว ผลที ได้คือกําไรและขาดทุนจากการลงทุนครั งเดียวอาจมีผลกระทบ
ต่อ NAV ของกองทุนมากกว่าและอาจทําให้กองทุนผันผวนมากกว่ากองทุนที ลงทุนกระจายตัวมากกว่า

14. ความเสี ยงด้านปฏิบัติการ
กองทุนมีความเสี ยงด้านปฏิบัติการที เกิดจากปัจจัยหลายประการซึ งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความผิดพลาดของคน ความผิด
พลาดในการประมวลผลและการสื อสาร ความผิดพลาดของผู้ให้บริการของกองทุน คู่สัญญา หรือบุคคลภายนอกอื น ๆ
กระบวนการและเทคโนโลยีเกิดความล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพ หรือความล้มเหลวของระบบ

15. ความเสี ยงของการบริหารแบบเชิงรับ
การลงทุนในกองทุนมีความเสี ยงคล้ายกับการลงทุนในกองทุนที ลงทุนในตราสารทุนที ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ความ
ผันผวนของตลาดที เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย และ
การรับรู้แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนไม่ได้มีการจัดการแบบ “เชิงรุก” ดังนั นผลการดําเนินงาน
ของกองทุนอาจต่ํากว่ากองทุนที มีการเปลี ยนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในรูปแบบเชิงรุก

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์&
อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลง
สกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนิน
การในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Global X Management Company LLC
หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์
อีทีเอฟ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยพลัน

(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วน
สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให ้
ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ งจะส่งผลให้มี net exposure ที เกี ยวข้องกับความเสี ยงต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์
(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับบริษัทจัดการในราคาตามมูลค่าที ตราไว้ โดยผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
จะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยการซื อขาย

หมายเหตุ :
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ สั งขายคืนหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Internet (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual
fund by phone) (ถ้ามี) , บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วย
ลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการ
ซื อขาย

หมายเหตุ : ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ
สั งขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั งผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
จัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) อย่างน้อย 1 ราย

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) ,
บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1  การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขายและเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1
หน่วยของการซื อขาย ได้ที บริษัทจัดการ ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที บริษัทจัดการกําหนด
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการภายหลังเวลาที บริษัทจัดการกําหนด ของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใด ให ้
ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไป

2) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5
วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
โดยบริษัทจะชําระเป็นเงินสดและ/หรือตะกร้าหลักทรัพย์ หรือวิธีการอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนด

ในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจต้องชําระเงินสดเป็นการเพิ มเติม หรือได้รับคืนเงินสด (ส่วน
ต่างเงินสด) ซึ งขึ นอยู่กับส่วนต่างของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของการซื อขาย และมูลค่าของตระกร้าหลักทรัพย ์(PDF)
และราคาซื อขายหน่วยลงทุน (กองทุนหลัก) ของวันทําการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การเพิ มขึ นของส่วนต่างเงินสดจะเพิ มขึ น
เป็นทวีคูณของหน่วยของการซื อขาย (CU)

3) ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั นได้ในระหว่างวันและเวลา
ทําการของบริษัทจัดการ ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

4) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนจะกระทําในวันทําการที ชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องอื นใด ประกาศกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจแก้ไขรายละเอียดโครงการเพื อเปลี ยนแปลงวันทําการลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในกรณีที กฎ
ระเบียบ และ/หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลง เพื อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎระเบียบดังกล่าว
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

5) บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์เพื อขอลดจํานวนหน่วยลงทุนที จะ
รับซื อคืนได้ตามวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
การลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือ
เกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขายคืนได้ เช่น การส่งคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักถูกระงับเป็นการชั วคราวในวันทําการดังกล่าว หรือบริษัทจัดการระงับการใช้สิทธิ
ของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามสัญญาระหว่างบริษัทจัดการ กับ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเข้าสู่ภาวะล้ม
ละลาย เป็นต้น โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน สําหรับผู้ลงทุนทั วไป

1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียด
ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี

ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดัง
กล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10

(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

5. ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไป สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามเงื อนไข ขั นตอนและวิธี
การรับซื อคืนที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด ทั งนี การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับผู้ลงทุนทั วไปนั น จะเป็นไปตามเงื อนไข
และวิธีการที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด

7.4.3 การซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุน
ของกองทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื อเป็นการเพิ มสภาพคล่องในการ
ลงทุนให้กับผู้สนใจลงทุนทั วไป โดยผู้ลงทุนทั วไป และผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถซื อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปที ซื อขายผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 

(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่ง
ทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง

(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น.

บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข วัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราว หรือถาวรได้
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและ
แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุนให้ต่างไปจากเดิมได้ เช่น หากผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการ
ตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจาก
วัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั งนี การเปลี ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งใ
ผู้ลงทุนทราบผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือนํา
ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ  7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (ถ้ามี) , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 

(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 

1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating)

ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot) ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน

วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์

1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด

3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคา
ตลาด ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล

5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 
1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 
1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ
2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บ
ไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้
รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 5 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดที เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการ จึงอาจ
เปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วง
ที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
แต่ละรายการที มีการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลา
ที บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง

(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม

(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ

(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี)

(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี

(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)

(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น

(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติม จํานวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวม

(21) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน เป็นไปตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการส่งมอบหลักทรัพย์สําหรับ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที จ่ายจริง

(23) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง

(24) ค่าผู้ทําหน้าที ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทั วไป ในกรณีที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป ที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการ
ซื อขายหลักทรัพย์ตามที ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และผู้ขายหน่วยลงทุนแต่ละรายอาจเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนครั ง
แรก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราที แตกต่างกัน

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ตามที นายทะเบียนเรียก
เก็บ

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียก
เก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น

2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง

3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ทั งนี ในช่วงก่อนวันที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะคํานวณ
ดังนี 

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ

ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

กองทุนมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศที มีเวลา ช้า กว่าประเทศไทยประมาณ 12 ชั วโมง ซึ งกองทุนนั นมีการประกาศ NAV
ภายในวันที  T+1 จึงทําให้กองทุนของไทยต้องคํานวณ NAV ภายใน T+1 วันทําการ และประกาศ NAV ภายใน T+2 วันทําการ

(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการ
ถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดัง
กล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1
วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัท
จัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2)

(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4     บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 

(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.

16.2.5 มูลค่าหน่วยลงทุนอ้างอิง (iNAV) คือ ราคาปัจจุบันของตะกร้าหลักทรัพย์ ณ ขณะที คํานวณ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุน
ต่อหน่วยของการซื อขายของกองทุนที เป็นส่วนประกอบของหน่วยของการซื อขาย ซึ งผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ณ
ขณะนั น ๆ โดยเบื องต้นบริษัทจัดการจะเป็นผู้คํานวณและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. < 1 สตางค์ หรือ
< 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วย
ไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์ และ
≥ 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/ราคา
หน่วย
เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจาก
วันที คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุนเปิด
โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของ
วันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วนที 
2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อ
หรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึง
การแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

1  ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ ง
มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุน
เปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

 1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ

2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัท
จัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ อาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Robotics & Artificial Intelligence ETF 

1.3. ชื อย่อ :  UBOT 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ :

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) :  

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) :

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็น
ทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื อขาย

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ
ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

 บริษัทจัดการอาจพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื น
ใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั วไป ที ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศที ลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั วโลก ที เกี ยวข้องกับหุ่นยนต์ที ใช้ในอุตสาหกรรม (Robotics) และ
ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence (AI))

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื อเทียบกับดัชนี
อ้างอิง (Tracking Error) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมี
บางขณะที ค่า Tracking Error มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

นอกจากนี บริษัทจัดการกําหนดให้ผู้ดูแลสภาพคล่องพยายามทําหน้าที เพื อให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง
เมื อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมีบางขณะที ค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง เมื อ
เทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)

 กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ปัจจัยอ้างอิง : ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด (passive
management/index tracking)
โดย บลจ. จะพยายามดํารงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ
ดัชนีชี วัด (tracking error : “TE”) :  5.00 % ต่อปี

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื อ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ ง
กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุน

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America)
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนําเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือ ในรูปสกุลเงินอื นใด หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิแก้ไขรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
หรือตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) หรือตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Non
– investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade)
หรือตราสารที ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(listed securities) แล้วแต่กรณี ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
(FX Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจ
พิจารณาป้องกันความเสี ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น และ/หรือ อาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) ได ้ ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

(3) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อื นหรือทรัพย์สินอื น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้

(4) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

(5) ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา
ดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุ
นรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสม

ลักษณะสําคัญของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 
บริษัทจัดการ : 
(Investment Advisor)

Global X Management Company LLC 

วันที จัดตั งกองทุน : 9 ธันวาคม 2559
ประเภทโครงการ : ตราสารทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน :

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC.
ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทั วไปกองทุนจะใช้กลยุทธ ์Replication ซึ งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นส่วน
ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงนั น อย่างไรก็ตาม กองทุน
อาจใช้กลยุทธ์ลงทุนในหลักทรัพย์ตัวอย่างเพื อเป็นตัวแทนที เกี ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง
(Representative Sampling Strategy) เมื อกลยุทธ ์Replication อาจส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น เช่น เมื อมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือมีต้นทุนจํานวน
มากที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื อให้สัดส่วนการลงทุนใกล้เคียงดัชนี
อ้างอิง เช่น ในกรณีที หลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงไม่มีสภาพคล่องชั วคราว ไม่สามารถ
ลงทุนได้หรือสภาพคล่องน้อยลง หรือเป็นผลมาจากข้อจํากัดหรือข้อจํากัดทางกฎหมาย
(เช่น ข้อกําหนดด้านภาษี) ที ใช้กับกองทุนแต่ไม่ใช่ดัชนีอ้างอิง

ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อ
ขาย :

NASDAQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

วันทําการซื อขาย : ทุกวันทําการ
อายุโครงการ : ไม่กําหนด
การจ่ายเงินปันผล :  มีการจ่ายเงินปันผล

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน
และนายทะเบียน : 

Brown Brothers Harriman & Co 

Bloomberg Ticker :  BOTZ US 
Bloomberg Benchmark Ticker
: 

IBOTZNT

Website : 

Index provider :

https://www.globalxetfs.com/funds/botz/ 

INDXX, LLC.

ข้อมูลดัชนีชี วัด : 

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการ
ออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการ
ใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ขั นแรก : กรอบการคัดเลือกหลักทรัพย์

• บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ซึ งรวม
ถึงบริษัทที เกี ยวข้องกับการพัฒนาและการผลิตในด้าน

 หุ่นยนต์ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัต ิ: ผลิตภัณฑ์และบริการหุ่นยนต์ที 
ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการผลิต

 ยานยนต์และโดรนไร้คนขับ : ยานยนต์ไร้คนขับ (รวมทั ง Hardware และ Software
สําหรับรถยนต์ขับเคลื อนอัตโนมัต)ิ โดรน และหุ่นยนต์ที ใช้ในทางการทหารและตลาดผู้
บริโภคทั วไป

 หุ่นยนต์ที ไม่ได้ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม : หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ ์(AI)  ที ใช้ใน
เชิงการเกษตร การบริการทางการแพทย์ ผู้บริโภคทั วไป และการบันเทิง สันทนาการ
เป็นต้น

 ปัญญาประดิษฐ ์(AI) : Application เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ซึ งนํานวัตกรรม
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การคาดการณ,์ ระบบการทํางานโดย
อัตโนมัติ และอื นๆ

• บริษัทที มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้น หรือบริษัทที 
แสดงได้ว่าอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้นเป็นธุรกิจหลัก

ขั นที สอง : หลักทรัพย์ที จะผ่านการคัดเลือกมารวมอยู่ในดัชนี

• บริษัทที จะได้รับการพิจารณา จะต้อง

 มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 300 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดของประเทศที พัฒนาแล้ว

 มีปริมาณการซื อขายเฉลี ยรายวันในรอบ 6 เดือนล่าสุดไม่น้อยกว่า 2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือตั งแต่วันเสนอขายหุ้นทั วไปครั งแรก (IPO) ในกรณีของการเสนอขายหุ้น
ครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการออกดัชนีกําหนดไว)้

 ในกรณีที หลักทรัพย์นั น ไม่มีประวัติการซื อขายเป็นเวลา 6 เดือน สําหรับในกรณีของ
การเสนอขายหุ้นครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการดัชนี
กําหนดไว้ จะนําหลักทรัพย์นั นมารวมพิจารณาได้ หลักทรัพย์นั นต้องจดทะเบียนแล้ว
อย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันคัดเลือกหลักทรัพย์ และอย่างน้อย 3 เดือน สําหรับการเสนอ
ขายหุ้นครั งแรกในกรณีอื น

 มีจํานวนหุ้นที ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จํานวนหุ้นที จําหน่ายแล้วทั งหมด

• หลักทรัพย์ที จะยังคงอยู่ในดัชนีอ้างอิงต่อไปได้นั น จะต้องมีมูลค่าตามราคาตลาด
(Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีมูลค่าการซื อขาย
ต่อวันไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั งนี ยังคงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดอื นๆ
ด้วย

• การเสนอขายหุ้นครั งแรก (IPO) ที จะถือว่าเป็น Significant IPO ก็ต่อเมื อบริษัทนั น มี
มูลค่าตามราคาตลาด สูงกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทที เป็นองค์
ประกอบของดัชนี ณ วันที คํานวณเพื อทบทวนองค์ประกอบของดัชนี (Reconstitution
Selection Day)

นํ้าหนักของหลักทรัพย์ซึ งเป็นส่วนประกอบในดัชนี

• องค์ประกอบของดัชนีมีการคํานวณนํ้าหนักตามมูลค่าตามราคาตลาด โดยมีข้อ
กําหนดดังต่อไปนี 

 หลักทรัพย์แต่ละตัวจะมีน้ําหนักอย่างน้อยร้อยละ 0.3 และสูงสุดร้อยละ 8

 หลักทรัพย์แต่ละตัวที มีน้ําหนักเกินร้อยละ 5 เมื อรวมกันแล้วน้ําหนักจะต้องไม่เกินร้อย
ละ 40 ของนํ้าหนักของดัชนี และหลักทรัพย์ที เหลือจะมีน้ําหนักได้ไม่เกินร้อยละ 4.5

การปรับนํ้าหนัก (Rebalancing)

• การปรับนํ้าหนักและอาจมีการคัดหุ้นเข้า/ออก ในส่วนประกอบของดัชนี ซึ งจะทําเป็น
รายปี ในวันทําการซื อขายสุดท้ายของเดือนมิถุนายน

• จะทบทวนดัชนี ทุกครึ งปี เพื อพิจารณาบริษัทที มีการ IPO ใหม่ รวมถึงเพื อพิจารณา
การดําเนินงานขององค์กร (Corporate Action) ที อาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์นั นๆ
ด้วยเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที เก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.68

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและบริการ (12b1) ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอื นๆ 0.00

ค่าใช้จ่ายรวมในการดําเนินงานประจําปีของกองทุน 0.68

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ความเสี ยงที สําคัญของกองทุนหลัก

1. ความเสี ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risk) 
คือความเสี ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน ที เกิดจากการเปลี ยนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี ย และ Investor perception ซึ ง อาจส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ที ลงทุนปรับเพิ มขึ นหรือลดลง

2. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence 
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence อาจมีข้อจํากัดด้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน
หรือบุคลากร บริษัทเหล่านี มักเผชิญกับการแข่งขันที รุนแรงและผลิตภัณฑ์อาจล้าสมัยอย่างรวดเร็ว บริษัทเหล่านี ยังต้องพึ งพา
สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก และอาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียหรือการด้อยค่าของสินค้าเหล่านั น และไม่
สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทเหล่านี จะสามารถปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้จากการใช้เทคโนโลยีในทางที ผิด หรือคู่
แข่งจะไม่พัฒนาเทคโนโลยีที คล้ายคลึงหรือเหนือกว่าเทคโนโลยีของบริษัท บริษัทเหล่านี มักใช้จ่ายเงินลงทุนจํานวนมากใน
การวิจัยและพัฒนา และไม่มีการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที ผลิตโดยบริษัทเหล่านี จะประสบความสําเร็จเสมอไป
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence เป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ งอาจส่งผลเสียอย่างมาก
ต่อบริษัทเหล่านี บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก มีแนวโน้มที จะผันผวน
มากกว่าบริษัทที ไม่พึ งพาเทคโนโลยีมากนัก นอกจากนี วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาจต้องเผชิญกับ
การกฎระเบียบที เข้มงวดเพิ มขึ นในอนาคตซึ งอาจจํากัดการพัฒนาเทคโนโลยี และเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริษัทที 
พัฒนาและ/หรือใช้เทคโนโลยีเหล่านี ในทํานองเดียวกัน การรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคและแหล่งข้อมูลอื นๆ อาจต้องเผชิญ
กับการตรวจสอบที เพิ มขึ น บริษัทในภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
ที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจ
ขัดขวางความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน ลูกค้าและ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทเหล่านี 
อาจกระจุกตัวอยู่ในประเทศ ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเฉพาะ ซึ งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อหนึ งในประเทศ
ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเหล่านี อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัท กองทุนจะมีความเสี ยงทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชียและ
ในทวีปยุโรปมากกว่าภูมิภาคอื น

3. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม
บริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่อาจมีผลการดําเนินงานล้อไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้น ซึ งโดยทั วไปหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่
มีแนวโน้มที จะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหรือแย่กว่าตลาดหุ้นในแต่ละช่วงเวลา และในอดีตที ผ่านมา แต่ละช่วงเวลาอาจ
ครอบคลุมระยะเวลายาวนานหลายปีด้วยเช่นกัน

บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมอาจมีความผันผวนมากกว่าและมีแนวโน้มที จะมีสายผลิตภัณฑ์ที แคบกว่ามี
ทรัพยากรทางการเงินน้อยกว่า ความชํานาญและประสบการณ์ในการจัดการ และมีความได้เปรียบในการแข่งขันน้อยกว่าเมื อ
เปรียบเทียบกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ นอกจากนี บริษัทเหล่านี มักมีความผันผวนของราคามากกว่า ปริมาณการซื อขาย
น้อยกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกว่าบริษัทที มีขนาดใหญ่และเป็นที ยอมรับมากกว่า อย่างไรก็ดี ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเหมือนกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ได้

4. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
บริษัทในภาคอุตสาหกรรมอาจมีความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที มีลักษณะเฉพาะทาง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตอาจเผชิญกับสินค้าล้าสมัยเนื องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที รวดเร็ว กฎระเบียบของรัฐบาล
เหตุการณ์ต่างๆ ที เกิดขึ นในโลก และภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม บริษัทอาจ
ได้รับผลกระทบในทางลบจากความเสียหายต่อสิ งแวดล้อมและการเรียกร้องความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริษัทในภาค
อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที 
ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจขัดขวางความสามารถของบริษัทในการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน

5. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ IT 
บริษัทในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเผชิญการเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวงจรผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี สินค้าล้าสมัยอย่าง
รวดเร็ว ระเบียบราชการ และการแข่งขันที เพิ มขึ นทั งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั งการแข่งขันจากคู่แข่งจากต่างประเทศ
ด้วยต้นทุนการผลิตที ตํ่าลง บริษัทที ต้องพึ งพาเทคโนโลยีมีแนวโน้มที จะผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวมและประเด็นการจดสิทธิ
บัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีผลกระทบต่อบริษัทเหล่านี เช่นกัน นอกจากนี บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีข้อจํากัดด้าน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน หรือบุคลากร

6. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery)
ภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery) เป็นภาคที ใช้เงินทุนสูง เงินทุนหมุนเวียนและการจัดการบริหารกระแสเงินสด
เป็นสิ งสําคัญและมีผลต่อความสําเร็จของบริษัทเพราะการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและการครอบครองกิจการเป็นสิ งสําคัญ
ที จะรักษายอดขายและรายได้ วัฎจักรการลงทุนที ยาวนานเพิ มความท้าทายให้กับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเกี ยวกับการ
ขยายกําลังการผลิต ซึ งอาจจํากัดความสามารถของบริษัทในการเติบโตในช่วงที มีความต้องการเพิ มขึ น และอาจส่งผลให้มี
กําลังการผลิตส่วนเกินในช่วงเวลาที มีความต้องการลดลง ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจนี อาจขึ นอยู่กับวัฏจักรธุรกิจอย่างมาก
และมีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของตลาดค่อนข้างสูง บริษัทที อยู่ในภาคธุรกิจที มีอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยี
อาจเผชิญกับความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน บริษัทที ผลิตสินค้าที มีลักษณะเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์มี
แนวโน้มที จะมีอัตรากําไรขั นต้นที น้อย และต้องรักษาเครือข่ายการจัดจําหน่ายและ Network เพื อรักษายอดขายให้เพียงพอ

7. ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน
เนื องจากทรัพย์สินของกองทุนอาจถูกนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั นโดยปกติแล้ว รายได้ที 
กองทุนได้รับจากการลงทุนเหล่านี จะเป็นสกุลเงินต่างประเทศ การที กองทุนเปิดรับเงินตราต่างประเทศและการเปลี ยนแปลง
มูลค่าของสกุลเงินต่างประเทศเมื อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลงและมูลค่าของเงินตรา
ต่างประเทศบางสกุลอาจมีความผันผวนในระดับสูง นอกจากนี กองทุนอาจมีค่าใช้จ่ายในการแปลงค่าเงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐ
และสกุลเงินต่างประเทศ

8. ความเสี ยงด้านการดูแลรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ
กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงเงินสดกับธนาคารต่างประเทศ, ตัวแทนและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที ได้รับการ
แต่งตั งจากผู้ดูแลของกองทุน การลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี ยงในการดูแลรักษาหลักทรัพย์มากกว่าการลงทุนใน
ตลาดที พัฒนาแล้ว ตลาดของประเทศที ด้อยพัฒนามีแนวโน้มที จะประสบปัญหากับการหักบัญชี, การชําระเงินและการถือหลัก
ทรัพย์โดยธนาคารท้องถิ น ตัวแทน และผู้รับฝากเงิน

9. ความเสี ยงของการลงทุนในต่างประเทศ
อาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชีวภาพ หรือภัยอื น ๆ อาจเกิดขึ นในภูมิภาคที กองทุนลงทุน ซึ งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
หรือการประกอบธุรกิจเฉพาะของบริษัทในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ ง ส่งผลกระทบต่อกองทุนจากการลงทุนในภูมิภาคที ได้รับผลก
ระทบหรือในภูมิภาคที เชื อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคที ได้รับผลกระทบ

10. ความเสี ยงจากการซื อขายในตลาดปิดระหว่างประเทศ
กองทุนอาจเข้าทําการซื อขายในตลาดแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศที อาจปิด ในขณะที ตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าลงทุน
ยังคงเปิดซื อตามปกติ การดําเนินธุรกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื อนระหว่างราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง
ดังกล่าวกับราคาล่าสุดของหลักทรัพย์นั น  (เช่น ราคาของกองทุนจากตลาดต่างประเทศที ปิด) ความคลาดเคลื อนเหล่านี อาจส่ง
ผลให้เกิด Premium หรือ Discount ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที อาจสูงกว่ามูลค่าของ ETF กองอื น

11. ความเสี ยงของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ผลการดําเนินงานของกองทุนขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของแต่ละบริษัทที กองทุนลงทุน การเปลี ยนแปลงเงื อนไขทางการเงิน
ของบริษัทดังกล่าวอาจทําให้มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวปรับลดลงได้

12. ความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ปัจจัยที ก่อให้เกิดความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ได้แก่ การเปลี ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ลักษณะการ
บริโภค ความคาดหวังของนักลงทุน และอื นๆ ซึ งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าการลงทุน โดยทั วไปแล้ว ตลาด
เกิดใหม่จะมีความผันผวนมากกว่าตลาดที พัฒนาแล้ว และอาจมีความผันผวนทางราคาอย่างมาก ตราสารอนุพันธ์ ออปชั น และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  (Warrants) ที อยู่ในกองทุนหลักอาจทําให้กองทุนหลักได้รับผลกระทบอย่างมากจากความผันผวนของ
ตลาด ความเคลื อนไหวในตลาดอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอย่างมาก

13. ความเสี ยงจากการไม่กระจายการลงทุน
กองทุนจัดอยู่ในประเภทการลงทุนที  "ไม่กระจายการลงทุน" ภายใต ้Investment Company Act of 1940 ("1940 Act") ส่ง
ผลให้กองทุนมีความเสี ยงที อาจเผชิญความผันผวนมากกว่ากองทุนที กระจายการลงทุน เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในจํานวน
บริษัทที น้อยกว่าหรืออาจลงทุนในบริษัทผู้ออกรายเดียว ผลที ได้คือกําไรและขาดทุนจากการลงทุนครั งเดียวอาจมีผลกระทบ
ต่อ NAV ของกองทุนมากกว่าและอาจทําให้กองทุนผันผวนมากกว่ากองทุนที ลงทุนกระจายตัวมากกว่า

14. ความเสี ยงด้านปฏิบัติการ
กองทุนมีความเสี ยงด้านปฏิบัติการที เกิดจากปัจจัยหลายประการซึ งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความผิดพลาดของคน ความผิด
พลาดในการประมวลผลและการสื อสาร ความผิดพลาดของผู้ให้บริการของกองทุน คู่สัญญา หรือบุคคลภายนอกอื น ๆ
กระบวนการและเทคโนโลยีเกิดความล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพ หรือความล้มเหลวของระบบ

15. ความเสี ยงของการบริหารแบบเชิงรับ
การลงทุนในกองทุนมีความเสี ยงคล้ายกับการลงทุนในกองทุนที ลงทุนในตราสารทุนที ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ความ
ผันผวนของตลาดที เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย และ
การรับรู้แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนไม่ได้มีการจัดการแบบ “เชิงรุก” ดังนั นผลการดําเนินงาน
ของกองทุนอาจต่ํากว่ากองทุนที มีการเปลี ยนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในรูปแบบเชิงรุก

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์&
อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลง
สกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนิน
การในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Global X Management Company LLC
หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์
อีทีเอฟ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยพลัน

(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วน
สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให ้
ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ งจะส่งผลให้มี net exposure ที เกี ยวข้องกับความเสี ยงต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์
(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับบริษัทจัดการในราคาตามมูลค่าที ตราไว้ โดยผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
จะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยการซื อขาย

หมายเหตุ :
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ สั งขายคืนหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Internet (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual
fund by phone) (ถ้ามี) , บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วย
ลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการ
ซื อขาย

หมายเหตุ : ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ
สั งขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั งผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
จัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) อย่างน้อย 1 ราย

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) ,
บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1  การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขายและเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1
หน่วยของการซื อขาย ได้ที บริษัทจัดการ ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที บริษัทจัดการกําหนด
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการภายหลังเวลาที บริษัทจัดการกําหนด ของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใด ให ้
ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไป

2) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5
วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
โดยบริษัทจะชําระเป็นเงินสดและ/หรือตะกร้าหลักทรัพย์ หรือวิธีการอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนด

ในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจต้องชําระเงินสดเป็นการเพิ มเติม หรือได้รับคืนเงินสด (ส่วน
ต่างเงินสด) ซึ งขึ นอยู่กับส่วนต่างของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของการซื อขาย และมูลค่าของตระกร้าหลักทรัพย ์(PDF)
และราคาซื อขายหน่วยลงทุน (กองทุนหลัก) ของวันทําการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การเพิ มขึ นของส่วนต่างเงินสดจะเพิ มขึ น
เป็นทวีคูณของหน่วยของการซื อขาย (CU)

3) ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั นได้ในระหว่างวันและเวลา
ทําการของบริษัทจัดการ ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

4) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนจะกระทําในวันทําการที ชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องอื นใด ประกาศกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจแก้ไขรายละเอียดโครงการเพื อเปลี ยนแปลงวันทําการลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในกรณีที กฎ
ระเบียบ และ/หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลง เพื อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎระเบียบดังกล่าว
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

5) บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์เพื อขอลดจํานวนหน่วยลงทุนที จะ
รับซื อคืนได้ตามวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
การลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือ
เกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขายคืนได้ เช่น การส่งคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักถูกระงับเป็นการชั วคราวในวันทําการดังกล่าว หรือบริษัทจัดการระงับการใช้สิทธิ
ของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามสัญญาระหว่างบริษัทจัดการ กับ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเข้าสู่ภาวะล้ม
ละลาย เป็นต้น โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน สําหรับผู้ลงทุนทั วไป

1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียด
ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี

ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดัง
กล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10

(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

5. ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไป สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามเงื อนไข ขั นตอนและวิธี
การรับซื อคืนที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด ทั งนี การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับผู้ลงทุนทั วไปนั น จะเป็นไปตามเงื อนไข
และวิธีการที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด

7.4.3 การซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุน
ของกองทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื อเป็นการเพิ มสภาพคล่องในการ
ลงทุนให้กับผู้สนใจลงทุนทั วไป โดยผู้ลงทุนทั วไป และผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถซื อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปที ซื อขายผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 

(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่ง
ทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง

(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น.

บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข วัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราว หรือถาวรได้
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและ
แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุนให้ต่างไปจากเดิมได้ เช่น หากผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการ
ตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจาก
วัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั งนี การเปลี ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งใ
ผู้ลงทุนทราบผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือนํา
ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ  7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (ถ้ามี) , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 

(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 

1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating)

ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot) ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน

วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์

1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด

3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคา
ตลาด ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล

5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 
1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 
1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ
2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บ
ไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้
รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 5 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดที เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการ จึงอาจ
เปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วง
ที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
แต่ละรายการที มีการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลา
ที บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง

(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม

(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ

(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี)

(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี

(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)

(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น

(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติม จํานวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวม

(21) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน เป็นไปตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการส่งมอบหลักทรัพย์สําหรับ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที จ่ายจริง

(23) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง

(24) ค่าผู้ทําหน้าที ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทั วไป ในกรณีที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป ที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการ
ซื อขายหลักทรัพย์ตามที ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และผู้ขายหน่วยลงทุนแต่ละรายอาจเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนครั ง
แรก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราที แตกต่างกัน

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ตามที นายทะเบียนเรียก
เก็บ

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียก
เก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น

2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง

3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ทั งนี ในช่วงก่อนวันที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะคํานวณ
ดังนี 

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ

ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

กองทุนมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศที มีเวลา ช้า กว่าประเทศไทยประมาณ 12 ชั วโมง ซึ งกองทุนนั นมีการประกาศ NAV
ภายในวันที  T+1 จึงทําให้กองทุนของไทยต้องคํานวณ NAV ภายใน T+1 วันทําการ และประกาศ NAV ภายใน T+2 วันทําการ

(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการ
ถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดัง
กล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1
วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัท
จัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2)

(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4     บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 

(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.

16.2.5 มูลค่าหน่วยลงทุนอ้างอิง (iNAV) คือ ราคาปัจจุบันของตะกร้าหลักทรัพย์ ณ ขณะที คํานวณ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุน
ต่อหน่วยของการซื อขายของกองทุนที เป็นส่วนประกอบของหน่วยของการซื อขาย ซึ งผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ณ
ขณะนั น ๆ โดยเบื องต้นบริษัทจัดการจะเป็นผู้คํานวณและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. < 1 สตางค์ หรือ
< 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วย
ไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์ และ
≥ 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/ราคา
หน่วย
เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจาก
วันที คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุนเปิด
โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของ
วันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วนที 
2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อ
หรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึง
การแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

1  ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ ง
มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุน
เปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

 1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ

2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัท
จัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ อาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Robotics & Artificial Intelligence ETF 

1.3. ชื อย่อ :  UBOT 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ :

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) :  

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) :

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็น
ทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื อขาย

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ
ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

 บริษัทจัดการอาจพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื น
ใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั วไป ที ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศที ลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั วโลก ที เกี ยวข้องกับหุ่นยนต์ที ใช้ในอุตสาหกรรม (Robotics) และ
ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence (AI))

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื อเทียบกับดัชนี
อ้างอิง (Tracking Error) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมี
บางขณะที ค่า Tracking Error มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

นอกจากนี บริษัทจัดการกําหนดให้ผู้ดูแลสภาพคล่องพยายามทําหน้าที เพื อให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง
เมื อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมีบางขณะที ค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง เมื อ
เทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)

 กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ปัจจัยอ้างอิง : ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด (passive
management/index tracking)
โดย บลจ. จะพยายามดํารงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ
ดัชนีชี วัด (tracking error : “TE”) :  5.00 % ต่อปี

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื อ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ ง
กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุน

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America)
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนําเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือ ในรูปสกุลเงินอื นใด หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิแก้ไขรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
หรือตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) หรือตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Non
– investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade)
หรือตราสารที ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(listed securities) แล้วแต่กรณี ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
(FX Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจ
พิจารณาป้องกันความเสี ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น และ/หรือ อาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) ได ้ ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

(3) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อื นหรือทรัพย์สินอื น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้

(4) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

(5) ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา
ดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุ
นรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสม

ลักษณะสําคัญของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 
บริษัทจัดการ : 
(Investment Advisor)

Global X Management Company LLC 

วันที จัดตั งกองทุน : 9 ธันวาคม 2559
ประเภทโครงการ : ตราสารทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน :

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC.
ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทั วไปกองทุนจะใช้กลยุทธ ์Replication ซึ งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นส่วน
ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงนั น อย่างไรก็ตาม กองทุน
อาจใช้กลยุทธ์ลงทุนในหลักทรัพย์ตัวอย่างเพื อเป็นตัวแทนที เกี ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง
(Representative Sampling Strategy) เมื อกลยุทธ ์Replication อาจส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น เช่น เมื อมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือมีต้นทุนจํานวน
มากที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื อให้สัดส่วนการลงทุนใกล้เคียงดัชนี
อ้างอิง เช่น ในกรณีที หลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงไม่มีสภาพคล่องชั วคราว ไม่สามารถ
ลงทุนได้หรือสภาพคล่องน้อยลง หรือเป็นผลมาจากข้อจํากัดหรือข้อจํากัดทางกฎหมาย
(เช่น ข้อกําหนดด้านภาษี) ที ใช้กับกองทุนแต่ไม่ใช่ดัชนีอ้างอิง

ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อ
ขาย :

NASDAQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

วันทําการซื อขาย : ทุกวันทําการ
อายุโครงการ : ไม่กําหนด
การจ่ายเงินปันผล :  มีการจ่ายเงินปันผล

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน
และนายทะเบียน : 

Brown Brothers Harriman & Co 

Bloomberg Ticker :  BOTZ US 
Bloomberg Benchmark Ticker
: 

IBOTZNT

Website : 

Index provider :

https://www.globalxetfs.com/funds/botz/ 

INDXX, LLC.

ข้อมูลดัชนีชี วัด : 

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการ
ออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการ
ใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ขั นแรก : กรอบการคัดเลือกหลักทรัพย์

• บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ซึ งรวม
ถึงบริษัทที เกี ยวข้องกับการพัฒนาและการผลิตในด้าน

 หุ่นยนต์ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัต ิ: ผลิตภัณฑ์และบริการหุ่นยนต์ที 
ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการผลิต

 ยานยนต์และโดรนไร้คนขับ : ยานยนต์ไร้คนขับ (รวมทั ง Hardware และ Software
สําหรับรถยนต์ขับเคลื อนอัตโนมัต)ิ โดรน และหุ่นยนต์ที ใช้ในทางการทหารและตลาดผู้
บริโภคทั วไป

 หุ่นยนต์ที ไม่ได้ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม : หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ ์(AI)  ที ใช้ใน
เชิงการเกษตร การบริการทางการแพทย์ ผู้บริโภคทั วไป และการบันเทิง สันทนาการ
เป็นต้น

 ปัญญาประดิษฐ ์(AI) : Application เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ซึ งนํานวัตกรรม
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การคาดการณ,์ ระบบการทํางานโดย
อัตโนมัติ และอื นๆ

• บริษัทที มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้น หรือบริษัทที 
แสดงได้ว่าอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้นเป็นธุรกิจหลัก

ขั นที สอง : หลักทรัพย์ที จะผ่านการคัดเลือกมารวมอยู่ในดัชนี

• บริษัทที จะได้รับการพิจารณา จะต้อง

 มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 300 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดของประเทศที พัฒนาแล้ว

 มีปริมาณการซื อขายเฉลี ยรายวันในรอบ 6 เดือนล่าสุดไม่น้อยกว่า 2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือตั งแต่วันเสนอขายหุ้นทั วไปครั งแรก (IPO) ในกรณีของการเสนอขายหุ้น
ครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการออกดัชนีกําหนดไว)้

 ในกรณีที หลักทรัพย์นั น ไม่มีประวัติการซื อขายเป็นเวลา 6 เดือน สําหรับในกรณีของ
การเสนอขายหุ้นครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการดัชนี
กําหนดไว้ จะนําหลักทรัพย์นั นมารวมพิจารณาได้ หลักทรัพย์นั นต้องจดทะเบียนแล้ว
อย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันคัดเลือกหลักทรัพย์ และอย่างน้อย 3 เดือน สําหรับการเสนอ
ขายหุ้นครั งแรกในกรณีอื น

 มีจํานวนหุ้นที ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จํานวนหุ้นที จําหน่ายแล้วทั งหมด

• หลักทรัพย์ที จะยังคงอยู่ในดัชนีอ้างอิงต่อไปได้นั น จะต้องมีมูลค่าตามราคาตลาด
(Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีมูลค่าการซื อขาย
ต่อวันไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั งนี ยังคงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดอื นๆ
ด้วย

• การเสนอขายหุ้นครั งแรก (IPO) ที จะถือว่าเป็น Significant IPO ก็ต่อเมื อบริษัทนั น มี
มูลค่าตามราคาตลาด สูงกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทที เป็นองค์
ประกอบของดัชนี ณ วันที คํานวณเพื อทบทวนองค์ประกอบของดัชนี (Reconstitution
Selection Day)

นํ้าหนักของหลักทรัพย์ซึ งเป็นส่วนประกอบในดัชนี

• องค์ประกอบของดัชนีมีการคํานวณนํ้าหนักตามมูลค่าตามราคาตลาด โดยมีข้อ
กําหนดดังต่อไปนี 

 หลักทรัพย์แต่ละตัวจะมีน้ําหนักอย่างน้อยร้อยละ 0.3 และสูงสุดร้อยละ 8

 หลักทรัพย์แต่ละตัวที มีน้ําหนักเกินร้อยละ 5 เมื อรวมกันแล้วน้ําหนักจะต้องไม่เกินร้อย
ละ 40 ของนํ้าหนักของดัชนี และหลักทรัพย์ที เหลือจะมีน้ําหนักได้ไม่เกินร้อยละ 4.5

การปรับนํ้าหนัก (Rebalancing)

• การปรับนํ้าหนักและอาจมีการคัดหุ้นเข้า/ออก ในส่วนประกอบของดัชนี ซึ งจะทําเป็น
รายปี ในวันทําการซื อขายสุดท้ายของเดือนมิถุนายน

• จะทบทวนดัชนี ทุกครึ งปี เพื อพิจารณาบริษัทที มีการ IPO ใหม่ รวมถึงเพื อพิจารณา
การดําเนินงานขององค์กร (Corporate Action) ที อาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์นั นๆ
ด้วยเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที เก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.68

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและบริการ (12b1) ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอื นๆ 0.00

ค่าใช้จ่ายรวมในการดําเนินงานประจําปีของกองทุน 0.68

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ความเสี ยงที สําคัญของกองทุนหลัก

1. ความเสี ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risk) 
คือความเสี ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน ที เกิดจากการเปลี ยนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี ย และ Investor perception ซึ ง อาจส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ที ลงทุนปรับเพิ มขึ นหรือลดลง

2. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence 
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence อาจมีข้อจํากัดด้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน
หรือบุคลากร บริษัทเหล่านี มักเผชิญกับการแข่งขันที รุนแรงและผลิตภัณฑ์อาจล้าสมัยอย่างรวดเร็ว บริษัทเหล่านี ยังต้องพึ งพา
สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก และอาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียหรือการด้อยค่าของสินค้าเหล่านั น และไม่
สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทเหล่านี จะสามารถปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้จากการใช้เทคโนโลยีในทางที ผิด หรือคู่
แข่งจะไม่พัฒนาเทคโนโลยีที คล้ายคลึงหรือเหนือกว่าเทคโนโลยีของบริษัท บริษัทเหล่านี มักใช้จ่ายเงินลงทุนจํานวนมากใน
การวิจัยและพัฒนา และไม่มีการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที ผลิตโดยบริษัทเหล่านี จะประสบความสําเร็จเสมอไป
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence เป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ งอาจส่งผลเสียอย่างมาก
ต่อบริษัทเหล่านี บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก มีแนวโน้มที จะผันผวน
มากกว่าบริษัทที ไม่พึ งพาเทคโนโลยีมากนัก นอกจากนี วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาจต้องเผชิญกับ
การกฎระเบียบที เข้มงวดเพิ มขึ นในอนาคตซึ งอาจจํากัดการพัฒนาเทคโนโลยี และเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริษัทที 
พัฒนาและ/หรือใช้เทคโนโลยีเหล่านี ในทํานองเดียวกัน การรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคและแหล่งข้อมูลอื นๆ อาจต้องเผชิญ
กับการตรวจสอบที เพิ มขึ น บริษัทในภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
ที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจ
ขัดขวางความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน ลูกค้าและ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทเหล่านี 
อาจกระจุกตัวอยู่ในประเทศ ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเฉพาะ ซึ งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อหนึ งในประเทศ
ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเหล่านี อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัท กองทุนจะมีความเสี ยงทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชียและ
ในทวีปยุโรปมากกว่าภูมิภาคอื น

3. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม
บริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่อาจมีผลการดําเนินงานล้อไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้น ซึ งโดยทั วไปหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่
มีแนวโน้มที จะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหรือแย่กว่าตลาดหุ้นในแต่ละช่วงเวลา และในอดีตที ผ่านมา แต่ละช่วงเวลาอาจ
ครอบคลุมระยะเวลายาวนานหลายปีด้วยเช่นกัน

บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมอาจมีความผันผวนมากกว่าและมีแนวโน้มที จะมีสายผลิตภัณฑ์ที แคบกว่ามี
ทรัพยากรทางการเงินน้อยกว่า ความชํานาญและประสบการณ์ในการจัดการ และมีความได้เปรียบในการแข่งขันน้อยกว่าเมื อ
เปรียบเทียบกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ นอกจากนี บริษัทเหล่านี มักมีความผันผวนของราคามากกว่า ปริมาณการซื อขาย
น้อยกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกว่าบริษัทที มีขนาดใหญ่และเป็นที ยอมรับมากกว่า อย่างไรก็ดี ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเหมือนกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ได้

4. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
บริษัทในภาคอุตสาหกรรมอาจมีความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที มีลักษณะเฉพาะทาง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตอาจเผชิญกับสินค้าล้าสมัยเนื องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที รวดเร็ว กฎระเบียบของรัฐบาล
เหตุการณ์ต่างๆ ที เกิดขึ นในโลก และภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม บริษัทอาจ
ได้รับผลกระทบในทางลบจากความเสียหายต่อสิ งแวดล้อมและการเรียกร้องความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริษัทในภาค
อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที 
ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจขัดขวางความสามารถของบริษัทในการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน

5. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ IT 
บริษัทในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเผชิญการเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวงจรผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี สินค้าล้าสมัยอย่าง
รวดเร็ว ระเบียบราชการ และการแข่งขันที เพิ มขึ นทั งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั งการแข่งขันจากคู่แข่งจากต่างประเทศ
ด้วยต้นทุนการผลิตที ตํ่าลง บริษัทที ต้องพึ งพาเทคโนโลยีมีแนวโน้มที จะผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวมและประเด็นการจดสิทธิ
บัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีผลกระทบต่อบริษัทเหล่านี เช่นกัน นอกจากนี บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีข้อจํากัดด้าน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน หรือบุคลากร

6. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery)
ภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery) เป็นภาคที ใช้เงินทุนสูง เงินทุนหมุนเวียนและการจัดการบริหารกระแสเงินสด
เป็นสิ งสําคัญและมีผลต่อความสําเร็จของบริษัทเพราะการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและการครอบครองกิจการเป็นสิ งสําคัญ
ที จะรักษายอดขายและรายได้ วัฎจักรการลงทุนที ยาวนานเพิ มความท้าทายให้กับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเกี ยวกับการ
ขยายกําลังการผลิต ซึ งอาจจํากัดความสามารถของบริษัทในการเติบโตในช่วงที มีความต้องการเพิ มขึ น และอาจส่งผลให้มี
กําลังการผลิตส่วนเกินในช่วงเวลาที มีความต้องการลดลง ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจนี อาจขึ นอยู่กับวัฏจักรธุรกิจอย่างมาก
และมีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของตลาดค่อนข้างสูง บริษัทที อยู่ในภาคธุรกิจที มีอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยี
อาจเผชิญกับความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน บริษัทที ผลิตสินค้าที มีลักษณะเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์มี
แนวโน้มที จะมีอัตรากําไรขั นต้นที น้อย และต้องรักษาเครือข่ายการจัดจําหน่ายและ Network เพื อรักษายอดขายให้เพียงพอ

7. ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน
เนื องจากทรัพย์สินของกองทุนอาจถูกนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั นโดยปกติแล้ว รายได้ที 
กองทุนได้รับจากการลงทุนเหล่านี จะเป็นสกุลเงินต่างประเทศ การที กองทุนเปิดรับเงินตราต่างประเทศและการเปลี ยนแปลง
มูลค่าของสกุลเงินต่างประเทศเมื อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลงและมูลค่าของเงินตรา
ต่างประเทศบางสกุลอาจมีความผันผวนในระดับสูง นอกจากนี กองทุนอาจมีค่าใช้จ่ายในการแปลงค่าเงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐ
และสกุลเงินต่างประเทศ

8. ความเสี ยงด้านการดูแลรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ
กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงเงินสดกับธนาคารต่างประเทศ, ตัวแทนและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที ได้รับการ
แต่งตั งจากผู้ดูแลของกองทุน การลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี ยงในการดูแลรักษาหลักทรัพย์มากกว่าการลงทุนใน
ตลาดที พัฒนาแล้ว ตลาดของประเทศที ด้อยพัฒนามีแนวโน้มที จะประสบปัญหากับการหักบัญชี, การชําระเงินและการถือหลัก
ทรัพย์โดยธนาคารท้องถิ น ตัวแทน และผู้รับฝากเงิน

9. ความเสี ยงของการลงทุนในต่างประเทศ
อาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชีวภาพ หรือภัยอื น ๆ อาจเกิดขึ นในภูมิภาคที กองทุนลงทุน ซึ งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
หรือการประกอบธุรกิจเฉพาะของบริษัทในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ ง ส่งผลกระทบต่อกองทุนจากการลงทุนในภูมิภาคที ได้รับผลก
ระทบหรือในภูมิภาคที เชื อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคที ได้รับผลกระทบ

10. ความเสี ยงจากการซื อขายในตลาดปิดระหว่างประเทศ
กองทุนอาจเข้าทําการซื อขายในตลาดแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศที อาจปิด ในขณะที ตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าลงทุน
ยังคงเปิดซื อตามปกติ การดําเนินธุรกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื อนระหว่างราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง
ดังกล่าวกับราคาล่าสุดของหลักทรัพย์นั น  (เช่น ราคาของกองทุนจากตลาดต่างประเทศที ปิด) ความคลาดเคลื อนเหล่านี อาจส่ง
ผลให้เกิด Premium หรือ Discount ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที อาจสูงกว่ามูลค่าของ ETF กองอื น

11. ความเสี ยงของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ผลการดําเนินงานของกองทุนขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของแต่ละบริษัทที กองทุนลงทุน การเปลี ยนแปลงเงื อนไขทางการเงิน
ของบริษัทดังกล่าวอาจทําให้มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวปรับลดลงได้

12. ความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ปัจจัยที ก่อให้เกิดความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ได้แก่ การเปลี ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ลักษณะการ
บริโภค ความคาดหวังของนักลงทุน และอื นๆ ซึ งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าการลงทุน โดยทั วไปแล้ว ตลาด
เกิดใหม่จะมีความผันผวนมากกว่าตลาดที พัฒนาแล้ว และอาจมีความผันผวนทางราคาอย่างมาก ตราสารอนุพันธ์ ออปชั น และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  (Warrants) ที อยู่ในกองทุนหลักอาจทําให้กองทุนหลักได้รับผลกระทบอย่างมากจากความผันผวนของ
ตลาด ความเคลื อนไหวในตลาดอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอย่างมาก

13. ความเสี ยงจากการไม่กระจายการลงทุน
กองทุนจัดอยู่ในประเภทการลงทุนที  "ไม่กระจายการลงทุน" ภายใต ้Investment Company Act of 1940 ("1940 Act") ส่ง
ผลให้กองทุนมีความเสี ยงที อาจเผชิญความผันผวนมากกว่ากองทุนที กระจายการลงทุน เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในจํานวน
บริษัทที น้อยกว่าหรืออาจลงทุนในบริษัทผู้ออกรายเดียว ผลที ได้คือกําไรและขาดทุนจากการลงทุนครั งเดียวอาจมีผลกระทบ
ต่อ NAV ของกองทุนมากกว่าและอาจทําให้กองทุนผันผวนมากกว่ากองทุนที ลงทุนกระจายตัวมากกว่า

14. ความเสี ยงด้านปฏิบัติการ
กองทุนมีความเสี ยงด้านปฏิบัติการที เกิดจากปัจจัยหลายประการซึ งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความผิดพลาดของคน ความผิด
พลาดในการประมวลผลและการสื อสาร ความผิดพลาดของผู้ให้บริการของกองทุน คู่สัญญา หรือบุคคลภายนอกอื น ๆ
กระบวนการและเทคโนโลยีเกิดความล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพ หรือความล้มเหลวของระบบ

15. ความเสี ยงของการบริหารแบบเชิงรับ
การลงทุนในกองทุนมีความเสี ยงคล้ายกับการลงทุนในกองทุนที ลงทุนในตราสารทุนที ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ความ
ผันผวนของตลาดที เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย และ
การรับรู้แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนไม่ได้มีการจัดการแบบ “เชิงรุก” ดังนั นผลการดําเนินงาน
ของกองทุนอาจต่ํากว่ากองทุนที มีการเปลี ยนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในรูปแบบเชิงรุก

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์&
อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลง
สกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนิน
การในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Global X Management Company LLC
หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์
อีทีเอฟ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยพลัน

(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วน
สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให ้
ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ งจะส่งผลให้มี net exposure ที เกี ยวข้องกับความเสี ยงต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์
(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับบริษัทจัดการในราคาตามมูลค่าที ตราไว้ โดยผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
จะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยการซื อขาย

หมายเหตุ :
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ สั งขายคืนหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Internet (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual
fund by phone) (ถ้ามี) , บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วย
ลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการ
ซื อขาย

หมายเหตุ : ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ
สั งขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั งผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
จัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) อย่างน้อย 1 ราย

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) ,
บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1  การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขายและเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1
หน่วยของการซื อขาย ได้ที บริษัทจัดการ ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที บริษัทจัดการกําหนด
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการภายหลังเวลาที บริษัทจัดการกําหนด ของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใด ให ้
ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไป

2) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5
วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
โดยบริษัทจะชําระเป็นเงินสดและ/หรือตะกร้าหลักทรัพย์ หรือวิธีการอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนด

ในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจต้องชําระเงินสดเป็นการเพิ มเติม หรือได้รับคืนเงินสด (ส่วน
ต่างเงินสด) ซึ งขึ นอยู่กับส่วนต่างของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของการซื อขาย และมูลค่าของตระกร้าหลักทรัพย ์(PDF)
และราคาซื อขายหน่วยลงทุน (กองทุนหลัก) ของวันทําการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การเพิ มขึ นของส่วนต่างเงินสดจะเพิ มขึ น
เป็นทวีคูณของหน่วยของการซื อขาย (CU)

3) ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั นได้ในระหว่างวันและเวลา
ทําการของบริษัทจัดการ ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

4) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนจะกระทําในวันทําการที ชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องอื นใด ประกาศกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจแก้ไขรายละเอียดโครงการเพื อเปลี ยนแปลงวันทําการลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในกรณีที กฎ
ระเบียบ และ/หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลง เพื อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎระเบียบดังกล่าว
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

5) บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์เพื อขอลดจํานวนหน่วยลงทุนที จะ
รับซื อคืนได้ตามวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
การลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือ
เกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขายคืนได้ เช่น การส่งคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักถูกระงับเป็นการชั วคราวในวันทําการดังกล่าว หรือบริษัทจัดการระงับการใช้สิทธิ
ของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามสัญญาระหว่างบริษัทจัดการ กับ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเข้าสู่ภาวะล้ม
ละลาย เป็นต้น โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน สําหรับผู้ลงทุนทั วไป

1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียด
ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี

ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดัง
กล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10

(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

5. ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไป สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามเงื อนไข ขั นตอนและวิธี
การรับซื อคืนที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด ทั งนี การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับผู้ลงทุนทั วไปนั น จะเป็นไปตามเงื อนไข
และวิธีการที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด

7.4.3 การซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุน
ของกองทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื อเป็นการเพิ มสภาพคล่องในการ
ลงทุนให้กับผู้สนใจลงทุนทั วไป โดยผู้ลงทุนทั วไป และผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถซื อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปที ซื อขายผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 

(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่ง
ทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง

(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น.

บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข วัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราว หรือถาวรได้
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและ
แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุนให้ต่างไปจากเดิมได้ เช่น หากผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการ
ตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจาก
วัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั งนี การเปลี ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งใ
ผู้ลงทุนทราบผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือนํา
ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ  7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (ถ้ามี) , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 

(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 

1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating)

ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot) ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน

วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์

1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด

3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคา
ตลาด ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล

5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 
1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 
1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ
2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บ
ไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้
รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 5 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดที เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการ จึงอาจ
เปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วง
ที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
แต่ละรายการที มีการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลา
ที บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง

(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม

(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ

(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี)

(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี

(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)

(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น

(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติม จํานวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวม

(21) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน เป็นไปตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการส่งมอบหลักทรัพย์สําหรับ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที จ่ายจริง

(23) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง

(24) ค่าผู้ทําหน้าที ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทั วไป ในกรณีที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป ที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการ
ซื อขายหลักทรัพย์ตามที ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และผู้ขายหน่วยลงทุนแต่ละรายอาจเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนครั ง
แรก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราที แตกต่างกัน

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ตามที นายทะเบียนเรียก
เก็บ

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียก
เก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น

2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง

3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ทั งนี ในช่วงก่อนวันที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะคํานวณ
ดังนี 

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ

ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

กองทุนมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศที มีเวลา ช้า กว่าประเทศไทยประมาณ 12 ชั วโมง ซึ งกองทุนนั นมีการประกาศ NAV
ภายในวันที  T+1 จึงทําให้กองทุนของไทยต้องคํานวณ NAV ภายใน T+1 วันทําการ และประกาศ NAV ภายใน T+2 วันทําการ

(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการ
ถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดัง
กล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1
วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัท
จัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2)

(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4     บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 

(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.

16.2.5 มูลค่าหน่วยลงทุนอ้างอิง (iNAV) คือ ราคาปัจจุบันของตะกร้าหลักทรัพย์ ณ ขณะที คํานวณ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุน
ต่อหน่วยของการซื อขายของกองทุนที เป็นส่วนประกอบของหน่วยของการซื อขาย ซึ งผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ณ
ขณะนั น ๆ โดยเบื องต้นบริษัทจัดการจะเป็นผู้คํานวณและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. < 1 สตางค์ หรือ
< 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วย
ไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์ และ
≥ 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/ราคา
หน่วย
เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจาก
วันที คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุนเปิด
โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของ
วันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วนที 
2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อ
หรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึง
การแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

1  ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ ง
มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุน
เปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

 1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ

2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัท
จัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ อาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Robotics & Artificial Intelligence ETF 

1.3. ชื อย่อ :  UBOT 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ :

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) :  

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) :

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็น
ทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื อขาย

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ
ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

 บริษัทจัดการอาจพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื น
ใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั วไป ที ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศที ลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั วโลก ที เกี ยวข้องกับหุ่นยนต์ที ใช้ในอุตสาหกรรม (Robotics) และ
ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence (AI))

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื อเทียบกับดัชนี
อ้างอิง (Tracking Error) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมี
บางขณะที ค่า Tracking Error มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

นอกจากนี บริษัทจัดการกําหนดให้ผู้ดูแลสภาพคล่องพยายามทําหน้าที เพื อให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง
เมื อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมีบางขณะที ค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง เมื อ
เทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)

 กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ปัจจัยอ้างอิง : ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด (passive
management/index tracking)
โดย บลจ. จะพยายามดํารงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ
ดัชนีชี วัด (tracking error : “TE”) :  5.00 % ต่อปี

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื อ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ ง
กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุน

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America)
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนําเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือ ในรูปสกุลเงินอื นใด หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิแก้ไขรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
หรือตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) หรือตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Non
– investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade)
หรือตราสารที ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(listed securities) แล้วแต่กรณี ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
(FX Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจ
พิจารณาป้องกันความเสี ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น และ/หรือ อาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) ได ้ ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

(3) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อื นหรือทรัพย์สินอื น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้

(4) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

(5) ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา
ดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุ
นรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสม

ลักษณะสําคัญของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 
บริษัทจัดการ : 
(Investment Advisor)

Global X Management Company LLC 

วันที จัดตั งกองทุน : 9 ธันวาคม 2559
ประเภทโครงการ : ตราสารทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน :

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC.
ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทั วไปกองทุนจะใช้กลยุทธ ์Replication ซึ งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นส่วน
ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงนั น อย่างไรก็ตาม กองทุน
อาจใช้กลยุทธ์ลงทุนในหลักทรัพย์ตัวอย่างเพื อเป็นตัวแทนที เกี ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง
(Representative Sampling Strategy) เมื อกลยุทธ ์Replication อาจส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น เช่น เมื อมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือมีต้นทุนจํานวน
มากที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื อให้สัดส่วนการลงทุนใกล้เคียงดัชนี
อ้างอิง เช่น ในกรณีที หลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงไม่มีสภาพคล่องชั วคราว ไม่สามารถ
ลงทุนได้หรือสภาพคล่องน้อยลง หรือเป็นผลมาจากข้อจํากัดหรือข้อจํากัดทางกฎหมาย
(เช่น ข้อกําหนดด้านภาษี) ที ใช้กับกองทุนแต่ไม่ใช่ดัชนีอ้างอิง

ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อ
ขาย :

NASDAQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

วันทําการซื อขาย : ทุกวันทําการ
อายุโครงการ : ไม่กําหนด
การจ่ายเงินปันผล :  มีการจ่ายเงินปันผล

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน
และนายทะเบียน : 

Brown Brothers Harriman & Co 

Bloomberg Ticker :  BOTZ US 
Bloomberg Benchmark Ticker
: 

IBOTZNT

Website : 

Index provider :

https://www.globalxetfs.com/funds/botz/ 

INDXX, LLC.

ข้อมูลดัชนีชี วัด : 

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการ
ออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการ
ใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ขั นแรก : กรอบการคัดเลือกหลักทรัพย์

• บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ซึ งรวม
ถึงบริษัทที เกี ยวข้องกับการพัฒนาและการผลิตในด้าน

 หุ่นยนต์ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัต ิ: ผลิตภัณฑ์และบริการหุ่นยนต์ที 
ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการผลิต

 ยานยนต์และโดรนไร้คนขับ : ยานยนต์ไร้คนขับ (รวมทั ง Hardware และ Software
สําหรับรถยนต์ขับเคลื อนอัตโนมัต)ิ โดรน และหุ่นยนต์ที ใช้ในทางการทหารและตลาดผู้
บริโภคทั วไป

 หุ่นยนต์ที ไม่ได้ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม : หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ ์(AI)  ที ใช้ใน
เชิงการเกษตร การบริการทางการแพทย์ ผู้บริโภคทั วไป และการบันเทิง สันทนาการ
เป็นต้น

 ปัญญาประดิษฐ ์(AI) : Application เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ซึ งนํานวัตกรรม
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การคาดการณ,์ ระบบการทํางานโดย
อัตโนมัติ และอื นๆ

• บริษัทที มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้น หรือบริษัทที 
แสดงได้ว่าอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้นเป็นธุรกิจหลัก

ขั นที สอง : หลักทรัพย์ที จะผ่านการคัดเลือกมารวมอยู่ในดัชนี

• บริษัทที จะได้รับการพิจารณา จะต้อง

 มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 300 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดของประเทศที พัฒนาแล้ว

 มีปริมาณการซื อขายเฉลี ยรายวันในรอบ 6 เดือนล่าสุดไม่น้อยกว่า 2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือตั งแต่วันเสนอขายหุ้นทั วไปครั งแรก (IPO) ในกรณีของการเสนอขายหุ้น
ครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการออกดัชนีกําหนดไว)้

 ในกรณีที หลักทรัพย์นั น ไม่มีประวัติการซื อขายเป็นเวลา 6 เดือน สําหรับในกรณีของ
การเสนอขายหุ้นครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการดัชนี
กําหนดไว้ จะนําหลักทรัพย์นั นมารวมพิจารณาได้ หลักทรัพย์นั นต้องจดทะเบียนแล้ว
อย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันคัดเลือกหลักทรัพย์ และอย่างน้อย 3 เดือน สําหรับการเสนอ
ขายหุ้นครั งแรกในกรณีอื น

 มีจํานวนหุ้นที ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จํานวนหุ้นที จําหน่ายแล้วทั งหมด

• หลักทรัพย์ที จะยังคงอยู่ในดัชนีอ้างอิงต่อไปได้นั น จะต้องมีมูลค่าตามราคาตลาด
(Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีมูลค่าการซื อขาย
ต่อวันไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั งนี ยังคงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดอื นๆ
ด้วย

• การเสนอขายหุ้นครั งแรก (IPO) ที จะถือว่าเป็น Significant IPO ก็ต่อเมื อบริษัทนั น มี
มูลค่าตามราคาตลาด สูงกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทที เป็นองค์
ประกอบของดัชนี ณ วันที คํานวณเพื อทบทวนองค์ประกอบของดัชนี (Reconstitution
Selection Day)

นํ้าหนักของหลักทรัพย์ซึ งเป็นส่วนประกอบในดัชนี

• องค์ประกอบของดัชนีมีการคํานวณนํ้าหนักตามมูลค่าตามราคาตลาด โดยมีข้อ
กําหนดดังต่อไปนี 

 หลักทรัพย์แต่ละตัวจะมีน้ําหนักอย่างน้อยร้อยละ 0.3 และสูงสุดร้อยละ 8

 หลักทรัพย์แต่ละตัวที มีน้ําหนักเกินร้อยละ 5 เมื อรวมกันแล้วน้ําหนักจะต้องไม่เกินร้อย
ละ 40 ของนํ้าหนักของดัชนี และหลักทรัพย์ที เหลือจะมีน้ําหนักได้ไม่เกินร้อยละ 4.5

การปรับนํ้าหนัก (Rebalancing)

• การปรับนํ้าหนักและอาจมีการคัดหุ้นเข้า/ออก ในส่วนประกอบของดัชนี ซึ งจะทําเป็น
รายปี ในวันทําการซื อขายสุดท้ายของเดือนมิถุนายน

• จะทบทวนดัชนี ทุกครึ งปี เพื อพิจารณาบริษัทที มีการ IPO ใหม่ รวมถึงเพื อพิจารณา
การดําเนินงานขององค์กร (Corporate Action) ที อาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์นั นๆ
ด้วยเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที เก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.68

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและบริการ (12b1) ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอื นๆ 0.00

ค่าใช้จ่ายรวมในการดําเนินงานประจําปีของกองทุน 0.68

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ความเสี ยงที สําคัญของกองทุนหลัก

1. ความเสี ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risk) 
คือความเสี ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน ที เกิดจากการเปลี ยนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี ย และ Investor perception ซึ ง อาจส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ที ลงทุนปรับเพิ มขึ นหรือลดลง

2. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence 
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence อาจมีข้อจํากัดด้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน
หรือบุคลากร บริษัทเหล่านี มักเผชิญกับการแข่งขันที รุนแรงและผลิตภัณฑ์อาจล้าสมัยอย่างรวดเร็ว บริษัทเหล่านี ยังต้องพึ งพา
สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก และอาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียหรือการด้อยค่าของสินค้าเหล่านั น และไม่
สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทเหล่านี จะสามารถปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้จากการใช้เทคโนโลยีในทางที ผิด หรือคู่
แข่งจะไม่พัฒนาเทคโนโลยีที คล้ายคลึงหรือเหนือกว่าเทคโนโลยีของบริษัท บริษัทเหล่านี มักใช้จ่ายเงินลงทุนจํานวนมากใน
การวิจัยและพัฒนา และไม่มีการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที ผลิตโดยบริษัทเหล่านี จะประสบความสําเร็จเสมอไป
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence เป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ งอาจส่งผลเสียอย่างมาก
ต่อบริษัทเหล่านี บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก มีแนวโน้มที จะผันผวน
มากกว่าบริษัทที ไม่พึ งพาเทคโนโลยีมากนัก นอกจากนี วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาจต้องเผชิญกับ
การกฎระเบียบที เข้มงวดเพิ มขึ นในอนาคตซึ งอาจจํากัดการพัฒนาเทคโนโลยี และเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริษัทที 
พัฒนาและ/หรือใช้เทคโนโลยีเหล่านี ในทํานองเดียวกัน การรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคและแหล่งข้อมูลอื นๆ อาจต้องเผชิญ
กับการตรวจสอบที เพิ มขึ น บริษัทในภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
ที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจ
ขัดขวางความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน ลูกค้าและ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทเหล่านี 
อาจกระจุกตัวอยู่ในประเทศ ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเฉพาะ ซึ งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อหนึ งในประเทศ
ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเหล่านี อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัท กองทุนจะมีความเสี ยงทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชียและ
ในทวีปยุโรปมากกว่าภูมิภาคอื น

3. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม
บริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่อาจมีผลการดําเนินงานล้อไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้น ซึ งโดยทั วไปหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่
มีแนวโน้มที จะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหรือแย่กว่าตลาดหุ้นในแต่ละช่วงเวลา และในอดีตที ผ่านมา แต่ละช่วงเวลาอาจ
ครอบคลุมระยะเวลายาวนานหลายปีด้วยเช่นกัน

บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมอาจมีความผันผวนมากกว่าและมีแนวโน้มที จะมีสายผลิตภัณฑ์ที แคบกว่ามี
ทรัพยากรทางการเงินน้อยกว่า ความชํานาญและประสบการณ์ในการจัดการ และมีความได้เปรียบในการแข่งขันน้อยกว่าเมื อ
เปรียบเทียบกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ นอกจากนี บริษัทเหล่านี มักมีความผันผวนของราคามากกว่า ปริมาณการซื อขาย
น้อยกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกว่าบริษัทที มีขนาดใหญ่และเป็นที ยอมรับมากกว่า อย่างไรก็ดี ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเหมือนกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ได้

4. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
บริษัทในภาคอุตสาหกรรมอาจมีความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที มีลักษณะเฉพาะทาง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตอาจเผชิญกับสินค้าล้าสมัยเนื องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที รวดเร็ว กฎระเบียบของรัฐบาล
เหตุการณ์ต่างๆ ที เกิดขึ นในโลก และภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม บริษัทอาจ
ได้รับผลกระทบในทางลบจากความเสียหายต่อสิ งแวดล้อมและการเรียกร้องความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริษัทในภาค
อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที 
ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจขัดขวางความสามารถของบริษัทในการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน

5. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ IT 
บริษัทในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเผชิญการเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวงจรผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี สินค้าล้าสมัยอย่าง
รวดเร็ว ระเบียบราชการ และการแข่งขันที เพิ มขึ นทั งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั งการแข่งขันจากคู่แข่งจากต่างประเทศ
ด้วยต้นทุนการผลิตที ตํ่าลง บริษัทที ต้องพึ งพาเทคโนโลยีมีแนวโน้มที จะผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวมและประเด็นการจดสิทธิ
บัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีผลกระทบต่อบริษัทเหล่านี เช่นกัน นอกจากนี บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีข้อจํากัดด้าน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน หรือบุคลากร

6. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery)
ภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery) เป็นภาคที ใช้เงินทุนสูง เงินทุนหมุนเวียนและการจัดการบริหารกระแสเงินสด
เป็นสิ งสําคัญและมีผลต่อความสําเร็จของบริษัทเพราะการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและการครอบครองกิจการเป็นสิ งสําคัญ
ที จะรักษายอดขายและรายได้ วัฎจักรการลงทุนที ยาวนานเพิ มความท้าทายให้กับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเกี ยวกับการ
ขยายกําลังการผลิต ซึ งอาจจํากัดความสามารถของบริษัทในการเติบโตในช่วงที มีความต้องการเพิ มขึ น และอาจส่งผลให้มี
กําลังการผลิตส่วนเกินในช่วงเวลาที มีความต้องการลดลง ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจนี อาจขึ นอยู่กับวัฏจักรธุรกิจอย่างมาก
และมีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของตลาดค่อนข้างสูง บริษัทที อยู่ในภาคธุรกิจที มีอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยี
อาจเผชิญกับความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน บริษัทที ผลิตสินค้าที มีลักษณะเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์มี
แนวโน้มที จะมีอัตรากําไรขั นต้นที น้อย และต้องรักษาเครือข่ายการจัดจําหน่ายและ Network เพื อรักษายอดขายให้เพียงพอ

7. ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน
เนื องจากทรัพย์สินของกองทุนอาจถูกนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั นโดยปกติแล้ว รายได้ที 
กองทุนได้รับจากการลงทุนเหล่านี จะเป็นสกุลเงินต่างประเทศ การที กองทุนเปิดรับเงินตราต่างประเทศและการเปลี ยนแปลง
มูลค่าของสกุลเงินต่างประเทศเมื อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลงและมูลค่าของเงินตรา
ต่างประเทศบางสกุลอาจมีความผันผวนในระดับสูง นอกจากนี กองทุนอาจมีค่าใช้จ่ายในการแปลงค่าเงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐ
และสกุลเงินต่างประเทศ

8. ความเสี ยงด้านการดูแลรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ
กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงเงินสดกับธนาคารต่างประเทศ, ตัวแทนและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที ได้รับการ
แต่งตั งจากผู้ดูแลของกองทุน การลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี ยงในการดูแลรักษาหลักทรัพย์มากกว่าการลงทุนใน
ตลาดที พัฒนาแล้ว ตลาดของประเทศที ด้อยพัฒนามีแนวโน้มที จะประสบปัญหากับการหักบัญชี, การชําระเงินและการถือหลัก
ทรัพย์โดยธนาคารท้องถิ น ตัวแทน และผู้รับฝากเงิน

9. ความเสี ยงของการลงทุนในต่างประเทศ
อาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชีวภาพ หรือภัยอื น ๆ อาจเกิดขึ นในภูมิภาคที กองทุนลงทุน ซึ งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
หรือการประกอบธุรกิจเฉพาะของบริษัทในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ ง ส่งผลกระทบต่อกองทุนจากการลงทุนในภูมิภาคที ได้รับผลก
ระทบหรือในภูมิภาคที เชื อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคที ได้รับผลกระทบ

10. ความเสี ยงจากการซื อขายในตลาดปิดระหว่างประเทศ
กองทุนอาจเข้าทําการซื อขายในตลาดแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศที อาจปิด ในขณะที ตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าลงทุน
ยังคงเปิดซื อตามปกติ การดําเนินธุรกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื อนระหว่างราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง
ดังกล่าวกับราคาล่าสุดของหลักทรัพย์นั น  (เช่น ราคาของกองทุนจากตลาดต่างประเทศที ปิด) ความคลาดเคลื อนเหล่านี อาจส่ง
ผลให้เกิด Premium หรือ Discount ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที อาจสูงกว่ามูลค่าของ ETF กองอื น

11. ความเสี ยงของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ผลการดําเนินงานของกองทุนขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของแต่ละบริษัทที กองทุนลงทุน การเปลี ยนแปลงเงื อนไขทางการเงิน
ของบริษัทดังกล่าวอาจทําให้มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวปรับลดลงได้

12. ความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ปัจจัยที ก่อให้เกิดความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ได้แก่ การเปลี ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ลักษณะการ
บริโภค ความคาดหวังของนักลงทุน และอื นๆ ซึ งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าการลงทุน โดยทั วไปแล้ว ตลาด
เกิดใหม่จะมีความผันผวนมากกว่าตลาดที พัฒนาแล้ว และอาจมีความผันผวนทางราคาอย่างมาก ตราสารอนุพันธ์ ออปชั น และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  (Warrants) ที อยู่ในกองทุนหลักอาจทําให้กองทุนหลักได้รับผลกระทบอย่างมากจากความผันผวนของ
ตลาด ความเคลื อนไหวในตลาดอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอย่างมาก

13. ความเสี ยงจากการไม่กระจายการลงทุน
กองทุนจัดอยู่ในประเภทการลงทุนที  "ไม่กระจายการลงทุน" ภายใต ้Investment Company Act of 1940 ("1940 Act") ส่ง
ผลให้กองทุนมีความเสี ยงที อาจเผชิญความผันผวนมากกว่ากองทุนที กระจายการลงทุน เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในจํานวน
บริษัทที น้อยกว่าหรืออาจลงทุนในบริษัทผู้ออกรายเดียว ผลที ได้คือกําไรและขาดทุนจากการลงทุนครั งเดียวอาจมีผลกระทบ
ต่อ NAV ของกองทุนมากกว่าและอาจทําให้กองทุนผันผวนมากกว่ากองทุนที ลงทุนกระจายตัวมากกว่า

14. ความเสี ยงด้านปฏิบัติการ
กองทุนมีความเสี ยงด้านปฏิบัติการที เกิดจากปัจจัยหลายประการซึ งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความผิดพลาดของคน ความผิด
พลาดในการประมวลผลและการสื อสาร ความผิดพลาดของผู้ให้บริการของกองทุน คู่สัญญา หรือบุคคลภายนอกอื น ๆ
กระบวนการและเทคโนโลยีเกิดความล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพ หรือความล้มเหลวของระบบ

15. ความเสี ยงของการบริหารแบบเชิงรับ
การลงทุนในกองทุนมีความเสี ยงคล้ายกับการลงทุนในกองทุนที ลงทุนในตราสารทุนที ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ความ
ผันผวนของตลาดที เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย และ
การรับรู้แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนไม่ได้มีการจัดการแบบ “เชิงรุก” ดังนั นผลการดําเนินงาน
ของกองทุนอาจต่ํากว่ากองทุนที มีการเปลี ยนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในรูปแบบเชิงรุก

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์&
อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลง
สกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนิน
การในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Global X Management Company LLC
หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์
อีทีเอฟ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยพลัน

(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วน
สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให ้
ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ งจะส่งผลให้มี net exposure ที เกี ยวข้องกับความเสี ยงต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์
(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับบริษัทจัดการในราคาตามมูลค่าที ตราไว้ โดยผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
จะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยการซื อขาย

หมายเหตุ :
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ สั งขายคืนหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Internet (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual
fund by phone) (ถ้ามี) , บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วย
ลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการ
ซื อขาย

หมายเหตุ : ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ
สั งขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั งผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
จัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) อย่างน้อย 1 ราย

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) ,
บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1  การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขายและเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1
หน่วยของการซื อขาย ได้ที บริษัทจัดการ ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที บริษัทจัดการกําหนด
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการภายหลังเวลาที บริษัทจัดการกําหนด ของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใด ให ้
ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไป

2) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5
วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
โดยบริษัทจะชําระเป็นเงินสดและ/หรือตะกร้าหลักทรัพย์ หรือวิธีการอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนด

ในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจต้องชําระเงินสดเป็นการเพิ มเติม หรือได้รับคืนเงินสด (ส่วน
ต่างเงินสด) ซึ งขึ นอยู่กับส่วนต่างของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของการซื อขาย และมูลค่าของตระกร้าหลักทรัพย ์(PDF)
และราคาซื อขายหน่วยลงทุน (กองทุนหลัก) ของวันทําการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การเพิ มขึ นของส่วนต่างเงินสดจะเพิ มขึ น
เป็นทวีคูณของหน่วยของการซื อขาย (CU)

3) ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั นได้ในระหว่างวันและเวลา
ทําการของบริษัทจัดการ ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

4) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนจะกระทําในวันทําการที ชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องอื นใด ประกาศกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจแก้ไขรายละเอียดโครงการเพื อเปลี ยนแปลงวันทําการลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในกรณีที กฎ
ระเบียบ และ/หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลง เพื อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎระเบียบดังกล่าว
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

5) บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์เพื อขอลดจํานวนหน่วยลงทุนที จะ
รับซื อคืนได้ตามวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
การลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือ
เกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขายคืนได้ เช่น การส่งคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักถูกระงับเป็นการชั วคราวในวันทําการดังกล่าว หรือบริษัทจัดการระงับการใช้สิทธิ
ของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามสัญญาระหว่างบริษัทจัดการ กับ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเข้าสู่ภาวะล้ม
ละลาย เป็นต้น โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน สําหรับผู้ลงทุนทั วไป

1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียด
ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี

ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดัง
กล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10

(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

5. ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไป สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามเงื อนไข ขั นตอนและวิธี
การรับซื อคืนที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด ทั งนี การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับผู้ลงทุนทั วไปนั น จะเป็นไปตามเงื อนไข
และวิธีการที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด

7.4.3 การซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุน
ของกองทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื อเป็นการเพิ มสภาพคล่องในการ
ลงทุนให้กับผู้สนใจลงทุนทั วไป โดยผู้ลงทุนทั วไป และผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถซื อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปที ซื อขายผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 

(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่ง
ทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง

(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น.

บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข วัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราว หรือถาวรได้
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและ
แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุนให้ต่างไปจากเดิมได้ เช่น หากผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการ
ตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจาก
วัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั งนี การเปลี ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งใ
ผู้ลงทุนทราบผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือนํา
ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ  7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (ถ้ามี) , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 

(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 

1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating)

ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot) ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน

วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์

1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด

3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคา
ตลาด ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล

5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 
1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 
1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ
2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บ
ไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้
รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 5 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดที เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการ จึงอาจ
เปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วง
ที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
แต่ละรายการที มีการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลา
ที บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง

(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม

(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ

(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี)

(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี

(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)

(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น

(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติม จํานวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวม

(21) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน เป็นไปตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการส่งมอบหลักทรัพย์สําหรับ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที จ่ายจริง

(23) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง

(24) ค่าผู้ทําหน้าที ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทั วไป ในกรณีที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป ที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการ
ซื อขายหลักทรัพย์ตามที ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และผู้ขายหน่วยลงทุนแต่ละรายอาจเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนครั ง
แรก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราที แตกต่างกัน

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ตามที นายทะเบียนเรียก
เก็บ

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียก
เก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น

2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง

3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ทั งนี ในช่วงก่อนวันที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะคํานวณ
ดังนี 

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ

ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

กองทุนมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศที มีเวลา ช้า กว่าประเทศไทยประมาณ 12 ชั วโมง ซึ งกองทุนนั นมีการประกาศ NAV
ภายในวันที  T+1 จึงทําให้กองทุนของไทยต้องคํานวณ NAV ภายใน T+1 วันทําการ และประกาศ NAV ภายใน T+2 วันทําการ

(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการ
ถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดัง
กล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1
วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัท
จัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2)

(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4     บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 

(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.

16.2.5 มูลค่าหน่วยลงทุนอ้างอิง (iNAV) คือ ราคาปัจจุบันของตะกร้าหลักทรัพย์ ณ ขณะที คํานวณ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุน
ต่อหน่วยของการซื อขายของกองทุนที เป็นส่วนประกอบของหน่วยของการซื อขาย ซึ งผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ณ
ขณะนั น ๆ โดยเบื องต้นบริษัทจัดการจะเป็นผู้คํานวณและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. < 1 สตางค์ หรือ
< 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วย
ไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์ และ
≥ 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/ราคา
หน่วย
เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจาก
วันที คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุนเปิด
โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของ
วันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วนที 
2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อ
หรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึง
การแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

1  ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ ง
มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุน
เปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

 1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ

2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัท
จัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ อาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Robotics & Artificial Intelligence ETF 

1.3. ชื อย่อ :  UBOT 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ :

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) :  

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) :

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็น
ทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื อขาย

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ
ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

 บริษัทจัดการอาจพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื น
ใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั วไป ที ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศที ลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั วโลก ที เกี ยวข้องกับหุ่นยนต์ที ใช้ในอุตสาหกรรม (Robotics) และ
ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence (AI))

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื อเทียบกับดัชนี
อ้างอิง (Tracking Error) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมี
บางขณะที ค่า Tracking Error มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

นอกจากนี บริษัทจัดการกําหนดให้ผู้ดูแลสภาพคล่องพยายามทําหน้าที เพื อให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง
เมื อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมีบางขณะที ค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง เมื อ
เทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)

 กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ปัจจัยอ้างอิง : ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด (passive
management/index tracking)
โดย บลจ. จะพยายามดํารงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ
ดัชนีชี วัด (tracking error : “TE”) :  5.00 % ต่อปี

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื อ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ ง
กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุน

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America)
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนําเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือ ในรูปสกุลเงินอื นใด หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิแก้ไขรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
หรือตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) หรือตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Non
– investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade)
หรือตราสารที ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(listed securities) แล้วแต่กรณี ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
(FX Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจ
พิจารณาป้องกันความเสี ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น และ/หรือ อาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) ได ้ ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

(3) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อื นหรือทรัพย์สินอื น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้

(4) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

(5) ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา
ดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุ
นรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสม

ลักษณะสําคัญของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 
บริษัทจัดการ : 
(Investment Advisor)

Global X Management Company LLC 

วันที จัดตั งกองทุน : 9 ธันวาคม 2559
ประเภทโครงการ : ตราสารทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน :

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC.
ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทั วไปกองทุนจะใช้กลยุทธ ์Replication ซึ งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นส่วน
ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงนั น อย่างไรก็ตาม กองทุน
อาจใช้กลยุทธ์ลงทุนในหลักทรัพย์ตัวอย่างเพื อเป็นตัวแทนที เกี ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง
(Representative Sampling Strategy) เมื อกลยุทธ ์Replication อาจส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น เช่น เมื อมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือมีต้นทุนจํานวน
มากที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื อให้สัดส่วนการลงทุนใกล้เคียงดัชนี
อ้างอิง เช่น ในกรณีที หลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงไม่มีสภาพคล่องชั วคราว ไม่สามารถ
ลงทุนได้หรือสภาพคล่องน้อยลง หรือเป็นผลมาจากข้อจํากัดหรือข้อจํากัดทางกฎหมาย
(เช่น ข้อกําหนดด้านภาษี) ที ใช้กับกองทุนแต่ไม่ใช่ดัชนีอ้างอิง

ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อ
ขาย :

NASDAQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

วันทําการซื อขาย : ทุกวันทําการ
อายุโครงการ : ไม่กําหนด
การจ่ายเงินปันผล :  มีการจ่ายเงินปันผล

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน
และนายทะเบียน : 

Brown Brothers Harriman & Co 

Bloomberg Ticker :  BOTZ US 
Bloomberg Benchmark Ticker
: 

IBOTZNT

Website : 

Index provider :

https://www.globalxetfs.com/funds/botz/ 

INDXX, LLC.

ข้อมูลดัชนีชี วัด : 

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการ
ออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการ
ใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ขั นแรก : กรอบการคัดเลือกหลักทรัพย์

• บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ซึ งรวม
ถึงบริษัทที เกี ยวข้องกับการพัฒนาและการผลิตในด้าน

 หุ่นยนต์ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัต ิ: ผลิตภัณฑ์และบริการหุ่นยนต์ที 
ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการผลิต

 ยานยนต์และโดรนไร้คนขับ : ยานยนต์ไร้คนขับ (รวมทั ง Hardware และ Software
สําหรับรถยนต์ขับเคลื อนอัตโนมัต)ิ โดรน และหุ่นยนต์ที ใช้ในทางการทหารและตลาดผู้
บริโภคทั วไป

 หุ่นยนต์ที ไม่ได้ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม : หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ ์(AI)  ที ใช้ใน
เชิงการเกษตร การบริการทางการแพทย์ ผู้บริโภคทั วไป และการบันเทิง สันทนาการ
เป็นต้น

 ปัญญาประดิษฐ ์(AI) : Application เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ซึ งนํานวัตกรรม
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การคาดการณ,์ ระบบการทํางานโดย
อัตโนมัติ และอื นๆ

• บริษัทที มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้น หรือบริษัทที 
แสดงได้ว่าอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้นเป็นธุรกิจหลัก

ขั นที สอง : หลักทรัพย์ที จะผ่านการคัดเลือกมารวมอยู่ในดัชนี

• บริษัทที จะได้รับการพิจารณา จะต้อง

 มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 300 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดของประเทศที พัฒนาแล้ว

 มีปริมาณการซื อขายเฉลี ยรายวันในรอบ 6 เดือนล่าสุดไม่น้อยกว่า 2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือตั งแต่วันเสนอขายหุ้นทั วไปครั งแรก (IPO) ในกรณีของการเสนอขายหุ้น
ครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการออกดัชนีกําหนดไว)้

 ในกรณีที หลักทรัพย์นั น ไม่มีประวัติการซื อขายเป็นเวลา 6 เดือน สําหรับในกรณีของ
การเสนอขายหุ้นครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการดัชนี
กําหนดไว้ จะนําหลักทรัพย์นั นมารวมพิจารณาได้ หลักทรัพย์นั นต้องจดทะเบียนแล้ว
อย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันคัดเลือกหลักทรัพย์ และอย่างน้อย 3 เดือน สําหรับการเสนอ
ขายหุ้นครั งแรกในกรณีอื น

 มีจํานวนหุ้นที ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จํานวนหุ้นที จําหน่ายแล้วทั งหมด

• หลักทรัพย์ที จะยังคงอยู่ในดัชนีอ้างอิงต่อไปได้นั น จะต้องมีมูลค่าตามราคาตลาด
(Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีมูลค่าการซื อขาย
ต่อวันไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั งนี ยังคงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดอื นๆ
ด้วย

• การเสนอขายหุ้นครั งแรก (IPO) ที จะถือว่าเป็น Significant IPO ก็ต่อเมื อบริษัทนั น มี
มูลค่าตามราคาตลาด สูงกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทที เป็นองค์
ประกอบของดัชนี ณ วันที คํานวณเพื อทบทวนองค์ประกอบของดัชนี (Reconstitution
Selection Day)

นํ้าหนักของหลักทรัพย์ซึ งเป็นส่วนประกอบในดัชนี

• องค์ประกอบของดัชนีมีการคํานวณนํ้าหนักตามมูลค่าตามราคาตลาด โดยมีข้อ
กําหนดดังต่อไปนี 

 หลักทรัพย์แต่ละตัวจะมีน้ําหนักอย่างน้อยร้อยละ 0.3 และสูงสุดร้อยละ 8

 หลักทรัพย์แต่ละตัวที มีน้ําหนักเกินร้อยละ 5 เมื อรวมกันแล้วน้ําหนักจะต้องไม่เกินร้อย
ละ 40 ของนํ้าหนักของดัชนี และหลักทรัพย์ที เหลือจะมีน้ําหนักได้ไม่เกินร้อยละ 4.5

การปรับนํ้าหนัก (Rebalancing)

• การปรับนํ้าหนักและอาจมีการคัดหุ้นเข้า/ออก ในส่วนประกอบของดัชนี ซึ งจะทําเป็น
รายปี ในวันทําการซื อขายสุดท้ายของเดือนมิถุนายน

• จะทบทวนดัชนี ทุกครึ งปี เพื อพิจารณาบริษัทที มีการ IPO ใหม่ รวมถึงเพื อพิจารณา
การดําเนินงานขององค์กร (Corporate Action) ที อาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์นั นๆ
ด้วยเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที เก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.68

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและบริการ (12b1) ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอื นๆ 0.00

ค่าใช้จ่ายรวมในการดําเนินงานประจําปีของกองทุน 0.68

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ความเสี ยงที สําคัญของกองทุนหลัก

1. ความเสี ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risk) 
คือความเสี ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน ที เกิดจากการเปลี ยนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี ย และ Investor perception ซึ ง อาจส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ที ลงทุนปรับเพิ มขึ นหรือลดลง

2. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence 
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence อาจมีข้อจํากัดด้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน
หรือบุคลากร บริษัทเหล่านี มักเผชิญกับการแข่งขันที รุนแรงและผลิตภัณฑ์อาจล้าสมัยอย่างรวดเร็ว บริษัทเหล่านี ยังต้องพึ งพา
สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก และอาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียหรือการด้อยค่าของสินค้าเหล่านั น และไม่
สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทเหล่านี จะสามารถปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้จากการใช้เทคโนโลยีในทางที ผิด หรือคู่
แข่งจะไม่พัฒนาเทคโนโลยีที คล้ายคลึงหรือเหนือกว่าเทคโนโลยีของบริษัท บริษัทเหล่านี มักใช้จ่ายเงินลงทุนจํานวนมากใน
การวิจัยและพัฒนา และไม่มีการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที ผลิตโดยบริษัทเหล่านี จะประสบความสําเร็จเสมอไป
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence เป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ งอาจส่งผลเสียอย่างมาก
ต่อบริษัทเหล่านี บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก มีแนวโน้มที จะผันผวน
มากกว่าบริษัทที ไม่พึ งพาเทคโนโลยีมากนัก นอกจากนี วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาจต้องเผชิญกับ
การกฎระเบียบที เข้มงวดเพิ มขึ นในอนาคตซึ งอาจจํากัดการพัฒนาเทคโนโลยี และเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริษัทที 
พัฒนาและ/หรือใช้เทคโนโลยีเหล่านี ในทํานองเดียวกัน การรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคและแหล่งข้อมูลอื นๆ อาจต้องเผชิญ
กับการตรวจสอบที เพิ มขึ น บริษัทในภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
ที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจ
ขัดขวางความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน ลูกค้าและ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทเหล่านี 
อาจกระจุกตัวอยู่ในประเทศ ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเฉพาะ ซึ งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อหนึ งในประเทศ
ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเหล่านี อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัท กองทุนจะมีความเสี ยงทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชียและ
ในทวีปยุโรปมากกว่าภูมิภาคอื น

3. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม
บริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่อาจมีผลการดําเนินงานล้อไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้น ซึ งโดยทั วไปหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่
มีแนวโน้มที จะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหรือแย่กว่าตลาดหุ้นในแต่ละช่วงเวลา และในอดีตที ผ่านมา แต่ละช่วงเวลาอาจ
ครอบคลุมระยะเวลายาวนานหลายปีด้วยเช่นกัน

บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมอาจมีความผันผวนมากกว่าและมีแนวโน้มที จะมีสายผลิตภัณฑ์ที แคบกว่ามี
ทรัพยากรทางการเงินน้อยกว่า ความชํานาญและประสบการณ์ในการจัดการ และมีความได้เปรียบในการแข่งขันน้อยกว่าเมื อ
เปรียบเทียบกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ นอกจากนี บริษัทเหล่านี มักมีความผันผวนของราคามากกว่า ปริมาณการซื อขาย
น้อยกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกว่าบริษัทที มีขนาดใหญ่และเป็นที ยอมรับมากกว่า อย่างไรก็ดี ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเหมือนกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ได้

4. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
บริษัทในภาคอุตสาหกรรมอาจมีความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที มีลักษณะเฉพาะทาง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตอาจเผชิญกับสินค้าล้าสมัยเนื องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที รวดเร็ว กฎระเบียบของรัฐบาล
เหตุการณ์ต่างๆ ที เกิดขึ นในโลก และภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม บริษัทอาจ
ได้รับผลกระทบในทางลบจากความเสียหายต่อสิ งแวดล้อมและการเรียกร้องความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริษัทในภาค
อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที 
ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจขัดขวางความสามารถของบริษัทในการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน

5. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ IT 
บริษัทในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเผชิญการเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวงจรผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี สินค้าล้าสมัยอย่าง
รวดเร็ว ระเบียบราชการ และการแข่งขันที เพิ มขึ นทั งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั งการแข่งขันจากคู่แข่งจากต่างประเทศ
ด้วยต้นทุนการผลิตที ตํ่าลง บริษัทที ต้องพึ งพาเทคโนโลยีมีแนวโน้มที จะผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวมและประเด็นการจดสิทธิ
บัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีผลกระทบต่อบริษัทเหล่านี เช่นกัน นอกจากนี บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีข้อจํากัดด้าน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน หรือบุคลากร

6. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery)
ภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery) เป็นภาคที ใช้เงินทุนสูง เงินทุนหมุนเวียนและการจัดการบริหารกระแสเงินสด
เป็นสิ งสําคัญและมีผลต่อความสําเร็จของบริษัทเพราะการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและการครอบครองกิจการเป็นสิ งสําคัญ
ที จะรักษายอดขายและรายได้ วัฎจักรการลงทุนที ยาวนานเพิ มความท้าทายให้กับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเกี ยวกับการ
ขยายกําลังการผลิต ซึ งอาจจํากัดความสามารถของบริษัทในการเติบโตในช่วงที มีความต้องการเพิ มขึ น และอาจส่งผลให้มี
กําลังการผลิตส่วนเกินในช่วงเวลาที มีความต้องการลดลง ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจนี อาจขึ นอยู่กับวัฏจักรธุรกิจอย่างมาก
และมีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของตลาดค่อนข้างสูง บริษัทที อยู่ในภาคธุรกิจที มีอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยี
อาจเผชิญกับความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน บริษัทที ผลิตสินค้าที มีลักษณะเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์มี
แนวโน้มที จะมีอัตรากําไรขั นต้นที น้อย และต้องรักษาเครือข่ายการจัดจําหน่ายและ Network เพื อรักษายอดขายให้เพียงพอ

7. ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน
เนื องจากทรัพย์สินของกองทุนอาจถูกนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั นโดยปกติแล้ว รายได้ที 
กองทุนได้รับจากการลงทุนเหล่านี จะเป็นสกุลเงินต่างประเทศ การที กองทุนเปิดรับเงินตราต่างประเทศและการเปลี ยนแปลง
มูลค่าของสกุลเงินต่างประเทศเมื อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลงและมูลค่าของเงินตรา
ต่างประเทศบางสกุลอาจมีความผันผวนในระดับสูง นอกจากนี กองทุนอาจมีค่าใช้จ่ายในการแปลงค่าเงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐ
และสกุลเงินต่างประเทศ

8. ความเสี ยงด้านการดูแลรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ
กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงเงินสดกับธนาคารต่างประเทศ, ตัวแทนและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที ได้รับการ
แต่งตั งจากผู้ดูแลของกองทุน การลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี ยงในการดูแลรักษาหลักทรัพย์มากกว่าการลงทุนใน
ตลาดที พัฒนาแล้ว ตลาดของประเทศที ด้อยพัฒนามีแนวโน้มที จะประสบปัญหากับการหักบัญชี, การชําระเงินและการถือหลัก
ทรัพย์โดยธนาคารท้องถิ น ตัวแทน และผู้รับฝากเงิน

9. ความเสี ยงของการลงทุนในต่างประเทศ
อาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชีวภาพ หรือภัยอื น ๆ อาจเกิดขึ นในภูมิภาคที กองทุนลงทุน ซึ งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
หรือการประกอบธุรกิจเฉพาะของบริษัทในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ ง ส่งผลกระทบต่อกองทุนจากการลงทุนในภูมิภาคที ได้รับผลก
ระทบหรือในภูมิภาคที เชื อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคที ได้รับผลกระทบ

10. ความเสี ยงจากการซื อขายในตลาดปิดระหว่างประเทศ
กองทุนอาจเข้าทําการซื อขายในตลาดแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศที อาจปิด ในขณะที ตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าลงทุน
ยังคงเปิดซื อตามปกติ การดําเนินธุรกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื อนระหว่างราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง
ดังกล่าวกับราคาล่าสุดของหลักทรัพย์นั น  (เช่น ราคาของกองทุนจากตลาดต่างประเทศที ปิด) ความคลาดเคลื อนเหล่านี อาจส่ง
ผลให้เกิด Premium หรือ Discount ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที อาจสูงกว่ามูลค่าของ ETF กองอื น

11. ความเสี ยงของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ผลการดําเนินงานของกองทุนขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของแต่ละบริษัทที กองทุนลงทุน การเปลี ยนแปลงเงื อนไขทางการเงิน
ของบริษัทดังกล่าวอาจทําให้มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวปรับลดลงได้

12. ความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ปัจจัยที ก่อให้เกิดความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ได้แก่ การเปลี ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ลักษณะการ
บริโภค ความคาดหวังของนักลงทุน และอื นๆ ซึ งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าการลงทุน โดยทั วไปแล้ว ตลาด
เกิดใหม่จะมีความผันผวนมากกว่าตลาดที พัฒนาแล้ว และอาจมีความผันผวนทางราคาอย่างมาก ตราสารอนุพันธ์ ออปชั น และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  (Warrants) ที อยู่ในกองทุนหลักอาจทําให้กองทุนหลักได้รับผลกระทบอย่างมากจากความผันผวนของ
ตลาด ความเคลื อนไหวในตลาดอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอย่างมาก

13. ความเสี ยงจากการไม่กระจายการลงทุน
กองทุนจัดอยู่ในประเภทการลงทุนที  "ไม่กระจายการลงทุน" ภายใต ้Investment Company Act of 1940 ("1940 Act") ส่ง
ผลให้กองทุนมีความเสี ยงที อาจเผชิญความผันผวนมากกว่ากองทุนที กระจายการลงทุน เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในจํานวน
บริษัทที น้อยกว่าหรืออาจลงทุนในบริษัทผู้ออกรายเดียว ผลที ได้คือกําไรและขาดทุนจากการลงทุนครั งเดียวอาจมีผลกระทบ
ต่อ NAV ของกองทุนมากกว่าและอาจทําให้กองทุนผันผวนมากกว่ากองทุนที ลงทุนกระจายตัวมากกว่า

14. ความเสี ยงด้านปฏิบัติการ
กองทุนมีความเสี ยงด้านปฏิบัติการที เกิดจากปัจจัยหลายประการซึ งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความผิดพลาดของคน ความผิด
พลาดในการประมวลผลและการสื อสาร ความผิดพลาดของผู้ให้บริการของกองทุน คู่สัญญา หรือบุคคลภายนอกอื น ๆ
กระบวนการและเทคโนโลยีเกิดความล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพ หรือความล้มเหลวของระบบ

15. ความเสี ยงของการบริหารแบบเชิงรับ
การลงทุนในกองทุนมีความเสี ยงคล้ายกับการลงทุนในกองทุนที ลงทุนในตราสารทุนที ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ความ
ผันผวนของตลาดที เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย และ
การรับรู้แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนไม่ได้มีการจัดการแบบ “เชิงรุก” ดังนั นผลการดําเนินงาน
ของกองทุนอาจต่ํากว่ากองทุนที มีการเปลี ยนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในรูปแบบเชิงรุก

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์&
อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลง
สกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนิน
การในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Global X Management Company LLC
หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์
อีทีเอฟ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยพลัน

(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วน
สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให ้
ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ งจะส่งผลให้มี net exposure ที เกี ยวข้องกับความเสี ยงต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์
(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับบริษัทจัดการในราคาตามมูลค่าที ตราไว้ โดยผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
จะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยการซื อขาย

หมายเหตุ :
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ สั งขายคืนหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Internet (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual
fund by phone) (ถ้ามี) , บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วย
ลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการ
ซื อขาย

หมายเหตุ : ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ
สั งขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั งผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
จัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) อย่างน้อย 1 ราย

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) ,
บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1  การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขายและเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1
หน่วยของการซื อขาย ได้ที บริษัทจัดการ ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที บริษัทจัดการกําหนด
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการภายหลังเวลาที บริษัทจัดการกําหนด ของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใด ให ้
ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไป

2) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5
วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
โดยบริษัทจะชําระเป็นเงินสดและ/หรือตะกร้าหลักทรัพย์ หรือวิธีการอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนด

ในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจต้องชําระเงินสดเป็นการเพิ มเติม หรือได้รับคืนเงินสด (ส่วน
ต่างเงินสด) ซึ งขึ นอยู่กับส่วนต่างของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของการซื อขาย และมูลค่าของตระกร้าหลักทรัพย ์(PDF)
และราคาซื อขายหน่วยลงทุน (กองทุนหลัก) ของวันทําการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การเพิ มขึ นของส่วนต่างเงินสดจะเพิ มขึ น
เป็นทวีคูณของหน่วยของการซื อขาย (CU)

3) ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั นได้ในระหว่างวันและเวลา
ทําการของบริษัทจัดการ ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

4) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนจะกระทําในวันทําการที ชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องอื นใด ประกาศกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจแก้ไขรายละเอียดโครงการเพื อเปลี ยนแปลงวันทําการลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในกรณีที กฎ
ระเบียบ และ/หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลง เพื อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎระเบียบดังกล่าว
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

5) บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์เพื อขอลดจํานวนหน่วยลงทุนที จะ
รับซื อคืนได้ตามวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
การลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือ
เกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขายคืนได้ เช่น การส่งคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักถูกระงับเป็นการชั วคราวในวันทําการดังกล่าว หรือบริษัทจัดการระงับการใช้สิทธิ
ของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามสัญญาระหว่างบริษัทจัดการ กับ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเข้าสู่ภาวะล้ม
ละลาย เป็นต้น โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน สําหรับผู้ลงทุนทั วไป

1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียด
ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี

ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดัง
กล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10

(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

5. ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไป สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามเงื อนไข ขั นตอนและวิธี
การรับซื อคืนที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด ทั งนี การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับผู้ลงทุนทั วไปนั น จะเป็นไปตามเงื อนไข
และวิธีการที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด

7.4.3 การซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุน
ของกองทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื อเป็นการเพิ มสภาพคล่องในการ
ลงทุนให้กับผู้สนใจลงทุนทั วไป โดยผู้ลงทุนทั วไป และผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถซื อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปที ซื อขายผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 

(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่ง
ทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง

(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น.

บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข วัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราว หรือถาวรได้
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและ
แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุนให้ต่างไปจากเดิมได้ เช่น หากผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการ
ตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจาก
วัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั งนี การเปลี ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งใ
ผู้ลงทุนทราบผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือนํา
ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ  7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (ถ้ามี) , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 

(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 

1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating)

ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot) ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน

วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์

1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด

3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคา
ตลาด ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล

5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 
1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 
1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ
2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บ
ไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้
รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 5 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดที เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการ จึงอาจ
เปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วง
ที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
แต่ละรายการที มีการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลา
ที บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง

(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม

(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ

(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี)

(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี

(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)

(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น

(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติม จํานวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวม

(21) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน เป็นไปตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการส่งมอบหลักทรัพย์สําหรับ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที จ่ายจริง

(23) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง

(24) ค่าผู้ทําหน้าที ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทั วไป ในกรณีที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป ที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการ
ซื อขายหลักทรัพย์ตามที ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และผู้ขายหน่วยลงทุนแต่ละรายอาจเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนครั ง
แรก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราที แตกต่างกัน

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ตามที นายทะเบียนเรียก
เก็บ

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียก
เก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น

2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง

3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ทั งนี ในช่วงก่อนวันที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะคํานวณ
ดังนี 

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ

ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

กองทุนมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศที มีเวลา ช้า กว่าประเทศไทยประมาณ 12 ชั วโมง ซึ งกองทุนนั นมีการประกาศ NAV
ภายในวันที  T+1 จึงทําให้กองทุนของไทยต้องคํานวณ NAV ภายใน T+1 วันทําการ และประกาศ NAV ภายใน T+2 วันทําการ

(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการ
ถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดัง
กล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1
วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัท
จัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2)

(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4     บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 

(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.

16.2.5 มูลค่าหน่วยลงทุนอ้างอิง (iNAV) คือ ราคาปัจจุบันของตะกร้าหลักทรัพย์ ณ ขณะที คํานวณ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุน
ต่อหน่วยของการซื อขายของกองทุนที เป็นส่วนประกอบของหน่วยของการซื อขาย ซึ งผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ณ
ขณะนั น ๆ โดยเบื องต้นบริษัทจัดการจะเป็นผู้คํานวณและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. < 1 สตางค์ หรือ
< 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วย
ไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์ และ
≥ 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/ราคา
หน่วย
เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจาก
วันที คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุนเปิด
โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของ
วันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วนที 
2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อ
หรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึง
การแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

1  ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ ง
มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุน
เปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

 1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ

2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัท
จัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ อาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Robotics & Artificial Intelligence ETF 

1.3. ชื อย่อ :  UBOT 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ :

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) :  

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) :

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็น
ทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื อขาย

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ
ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

 บริษัทจัดการอาจพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื น
ใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั วไป ที ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศที ลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั วโลก ที เกี ยวข้องกับหุ่นยนต์ที ใช้ในอุตสาหกรรม (Robotics) และ
ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence (AI))

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื อเทียบกับดัชนี
อ้างอิง (Tracking Error) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมี
บางขณะที ค่า Tracking Error มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

นอกจากนี บริษัทจัดการกําหนดให้ผู้ดูแลสภาพคล่องพยายามทําหน้าที เพื อให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง
เมื อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมีบางขณะที ค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง เมื อ
เทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)

 กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ปัจจัยอ้างอิง : ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด (passive
management/index tracking)
โดย บลจ. จะพยายามดํารงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ
ดัชนีชี วัด (tracking error : “TE”) :  5.00 % ต่อปี

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื อ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ ง
กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุน

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America)
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนําเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือ ในรูปสกุลเงินอื นใด หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิแก้ไขรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
หรือตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) หรือตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Non
– investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade)
หรือตราสารที ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(listed securities) แล้วแต่กรณี ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
(FX Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจ
พิจารณาป้องกันความเสี ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น และ/หรือ อาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) ได ้ ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

(3) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อื นหรือทรัพย์สินอื น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้

(4) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

(5) ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา
ดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุ
นรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสม

ลักษณะสําคัญของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 
บริษัทจัดการ : 
(Investment Advisor)

Global X Management Company LLC 

วันที จัดตั งกองทุน : 9 ธันวาคม 2559
ประเภทโครงการ : ตราสารทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน :

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC.
ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทั วไปกองทุนจะใช้กลยุทธ ์Replication ซึ งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นส่วน
ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงนั น อย่างไรก็ตาม กองทุน
อาจใช้กลยุทธ์ลงทุนในหลักทรัพย์ตัวอย่างเพื อเป็นตัวแทนที เกี ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง
(Representative Sampling Strategy) เมื อกลยุทธ ์Replication อาจส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น เช่น เมื อมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือมีต้นทุนจํานวน
มากที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื อให้สัดส่วนการลงทุนใกล้เคียงดัชนี
อ้างอิง เช่น ในกรณีที หลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงไม่มีสภาพคล่องชั วคราว ไม่สามารถ
ลงทุนได้หรือสภาพคล่องน้อยลง หรือเป็นผลมาจากข้อจํากัดหรือข้อจํากัดทางกฎหมาย
(เช่น ข้อกําหนดด้านภาษี) ที ใช้กับกองทุนแต่ไม่ใช่ดัชนีอ้างอิง

ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อ
ขาย :

NASDAQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

วันทําการซื อขาย : ทุกวันทําการ
อายุโครงการ : ไม่กําหนด
การจ่ายเงินปันผล :  มีการจ่ายเงินปันผล

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน
และนายทะเบียน : 

Brown Brothers Harriman & Co 

Bloomberg Ticker :  BOTZ US 
Bloomberg Benchmark Ticker
: 

IBOTZNT

Website : 

Index provider :

https://www.globalxetfs.com/funds/botz/ 

INDXX, LLC.

ข้อมูลดัชนีชี วัด : 

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการ
ออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการ
ใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ขั นแรก : กรอบการคัดเลือกหลักทรัพย์

• บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ซึ งรวม
ถึงบริษัทที เกี ยวข้องกับการพัฒนาและการผลิตในด้าน

 หุ่นยนต์ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัต ิ: ผลิตภัณฑ์และบริการหุ่นยนต์ที 
ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการผลิต

 ยานยนต์และโดรนไร้คนขับ : ยานยนต์ไร้คนขับ (รวมทั ง Hardware และ Software
สําหรับรถยนต์ขับเคลื อนอัตโนมัต)ิ โดรน และหุ่นยนต์ที ใช้ในทางการทหารและตลาดผู้
บริโภคทั วไป

 หุ่นยนต์ที ไม่ได้ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม : หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ ์(AI)  ที ใช้ใน
เชิงการเกษตร การบริการทางการแพทย์ ผู้บริโภคทั วไป และการบันเทิง สันทนาการ
เป็นต้น

 ปัญญาประดิษฐ ์(AI) : Application เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ซึ งนํานวัตกรรม
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การคาดการณ,์ ระบบการทํางานโดย
อัตโนมัติ และอื นๆ

• บริษัทที มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้น หรือบริษัทที 
แสดงได้ว่าอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้นเป็นธุรกิจหลัก

ขั นที สอง : หลักทรัพย์ที จะผ่านการคัดเลือกมารวมอยู่ในดัชนี

• บริษัทที จะได้รับการพิจารณา จะต้อง

 มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 300 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดของประเทศที พัฒนาแล้ว

 มีปริมาณการซื อขายเฉลี ยรายวันในรอบ 6 เดือนล่าสุดไม่น้อยกว่า 2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือตั งแต่วันเสนอขายหุ้นทั วไปครั งแรก (IPO) ในกรณีของการเสนอขายหุ้น
ครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการออกดัชนีกําหนดไว)้

 ในกรณีที หลักทรัพย์นั น ไม่มีประวัติการซื อขายเป็นเวลา 6 เดือน สําหรับในกรณีของ
การเสนอขายหุ้นครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการดัชนี
กําหนดไว้ จะนําหลักทรัพย์นั นมารวมพิจารณาได้ หลักทรัพย์นั นต้องจดทะเบียนแล้ว
อย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันคัดเลือกหลักทรัพย์ และอย่างน้อย 3 เดือน สําหรับการเสนอ
ขายหุ้นครั งแรกในกรณีอื น

 มีจํานวนหุ้นที ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จํานวนหุ้นที จําหน่ายแล้วทั งหมด

• หลักทรัพย์ที จะยังคงอยู่ในดัชนีอ้างอิงต่อไปได้นั น จะต้องมีมูลค่าตามราคาตลาด
(Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีมูลค่าการซื อขาย
ต่อวันไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั งนี ยังคงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดอื นๆ
ด้วย

• การเสนอขายหุ้นครั งแรก (IPO) ที จะถือว่าเป็น Significant IPO ก็ต่อเมื อบริษัทนั น มี
มูลค่าตามราคาตลาด สูงกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทที เป็นองค์
ประกอบของดัชนี ณ วันที คํานวณเพื อทบทวนองค์ประกอบของดัชนี (Reconstitution
Selection Day)

นํ้าหนักของหลักทรัพย์ซึ งเป็นส่วนประกอบในดัชนี

• องค์ประกอบของดัชนีมีการคํานวณนํ้าหนักตามมูลค่าตามราคาตลาด โดยมีข้อ
กําหนดดังต่อไปนี 

 หลักทรัพย์แต่ละตัวจะมีน้ําหนักอย่างน้อยร้อยละ 0.3 และสูงสุดร้อยละ 8

 หลักทรัพย์แต่ละตัวที มีน้ําหนักเกินร้อยละ 5 เมื อรวมกันแล้วน้ําหนักจะต้องไม่เกินร้อย
ละ 40 ของนํ้าหนักของดัชนี และหลักทรัพย์ที เหลือจะมีน้ําหนักได้ไม่เกินร้อยละ 4.5

การปรับนํ้าหนัก (Rebalancing)

• การปรับนํ้าหนักและอาจมีการคัดหุ้นเข้า/ออก ในส่วนประกอบของดัชนี ซึ งจะทําเป็น
รายปี ในวันทําการซื อขายสุดท้ายของเดือนมิถุนายน

• จะทบทวนดัชนี ทุกครึ งปี เพื อพิจารณาบริษัทที มีการ IPO ใหม่ รวมถึงเพื อพิจารณา
การดําเนินงานขององค์กร (Corporate Action) ที อาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์นั นๆ
ด้วยเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที เก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.68

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและบริการ (12b1) ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอื นๆ 0.00

ค่าใช้จ่ายรวมในการดําเนินงานประจําปีของกองทุน 0.68

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ความเสี ยงที สําคัญของกองทุนหลัก

1. ความเสี ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risk) 
คือความเสี ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน ที เกิดจากการเปลี ยนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี ย และ Investor perception ซึ ง อาจส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ที ลงทุนปรับเพิ มขึ นหรือลดลง

2. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence 
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence อาจมีข้อจํากัดด้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน
หรือบุคลากร บริษัทเหล่านี มักเผชิญกับการแข่งขันที รุนแรงและผลิตภัณฑ์อาจล้าสมัยอย่างรวดเร็ว บริษัทเหล่านี ยังต้องพึ งพา
สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก และอาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียหรือการด้อยค่าของสินค้าเหล่านั น และไม่
สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทเหล่านี จะสามารถปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้จากการใช้เทคโนโลยีในทางที ผิด หรือคู่
แข่งจะไม่พัฒนาเทคโนโลยีที คล้ายคลึงหรือเหนือกว่าเทคโนโลยีของบริษัท บริษัทเหล่านี มักใช้จ่ายเงินลงทุนจํานวนมากใน
การวิจัยและพัฒนา และไม่มีการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที ผลิตโดยบริษัทเหล่านี จะประสบความสําเร็จเสมอไป
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence เป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ งอาจส่งผลเสียอย่างมาก
ต่อบริษัทเหล่านี บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก มีแนวโน้มที จะผันผวน
มากกว่าบริษัทที ไม่พึ งพาเทคโนโลยีมากนัก นอกจากนี วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาจต้องเผชิญกับ
การกฎระเบียบที เข้มงวดเพิ มขึ นในอนาคตซึ งอาจจํากัดการพัฒนาเทคโนโลยี และเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริษัทที 
พัฒนาและ/หรือใช้เทคโนโลยีเหล่านี ในทํานองเดียวกัน การรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคและแหล่งข้อมูลอื นๆ อาจต้องเผชิญ
กับการตรวจสอบที เพิ มขึ น บริษัทในภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
ที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจ
ขัดขวางความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน ลูกค้าและ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทเหล่านี 
อาจกระจุกตัวอยู่ในประเทศ ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเฉพาะ ซึ งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อหนึ งในประเทศ
ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเหล่านี อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัท กองทุนจะมีความเสี ยงทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชียและ
ในทวีปยุโรปมากกว่าภูมิภาคอื น

3. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม
บริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่อาจมีผลการดําเนินงานล้อไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้น ซึ งโดยทั วไปหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่
มีแนวโน้มที จะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหรือแย่กว่าตลาดหุ้นในแต่ละช่วงเวลา และในอดีตที ผ่านมา แต่ละช่วงเวลาอาจ
ครอบคลุมระยะเวลายาวนานหลายปีด้วยเช่นกัน

บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมอาจมีความผันผวนมากกว่าและมีแนวโน้มที จะมีสายผลิตภัณฑ์ที แคบกว่ามี
ทรัพยากรทางการเงินน้อยกว่า ความชํานาญและประสบการณ์ในการจัดการ และมีความได้เปรียบในการแข่งขันน้อยกว่าเมื อ
เปรียบเทียบกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ นอกจากนี บริษัทเหล่านี มักมีความผันผวนของราคามากกว่า ปริมาณการซื อขาย
น้อยกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกว่าบริษัทที มีขนาดใหญ่และเป็นที ยอมรับมากกว่า อย่างไรก็ดี ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเหมือนกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ได้

4. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
บริษัทในภาคอุตสาหกรรมอาจมีความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที มีลักษณะเฉพาะทาง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตอาจเผชิญกับสินค้าล้าสมัยเนื องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที รวดเร็ว กฎระเบียบของรัฐบาล
เหตุการณ์ต่างๆ ที เกิดขึ นในโลก และภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม บริษัทอาจ
ได้รับผลกระทบในทางลบจากความเสียหายต่อสิ งแวดล้อมและการเรียกร้องความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริษัทในภาค
อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที 
ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจขัดขวางความสามารถของบริษัทในการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน

5. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ IT 
บริษัทในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเผชิญการเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวงจรผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี สินค้าล้าสมัยอย่าง
รวดเร็ว ระเบียบราชการ และการแข่งขันที เพิ มขึ นทั งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั งการแข่งขันจากคู่แข่งจากต่างประเทศ
ด้วยต้นทุนการผลิตที ตํ่าลง บริษัทที ต้องพึ งพาเทคโนโลยีมีแนวโน้มที จะผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวมและประเด็นการจดสิทธิ
บัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีผลกระทบต่อบริษัทเหล่านี เช่นกัน นอกจากนี บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีข้อจํากัดด้าน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน หรือบุคลากร

6. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery)
ภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery) เป็นภาคที ใช้เงินทุนสูง เงินทุนหมุนเวียนและการจัดการบริหารกระแสเงินสด
เป็นสิ งสําคัญและมีผลต่อความสําเร็จของบริษัทเพราะการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและการครอบครองกิจการเป็นสิ งสําคัญ
ที จะรักษายอดขายและรายได้ วัฎจักรการลงทุนที ยาวนานเพิ มความท้าทายให้กับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเกี ยวกับการ
ขยายกําลังการผลิต ซึ งอาจจํากัดความสามารถของบริษัทในการเติบโตในช่วงที มีความต้องการเพิ มขึ น และอาจส่งผลให้มี
กําลังการผลิตส่วนเกินในช่วงเวลาที มีความต้องการลดลง ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจนี อาจขึ นอยู่กับวัฏจักรธุรกิจอย่างมาก
และมีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของตลาดค่อนข้างสูง บริษัทที อยู่ในภาคธุรกิจที มีอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยี
อาจเผชิญกับความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน บริษัทที ผลิตสินค้าที มีลักษณะเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์มี
แนวโน้มที จะมีอัตรากําไรขั นต้นที น้อย และต้องรักษาเครือข่ายการจัดจําหน่ายและ Network เพื อรักษายอดขายให้เพียงพอ

7. ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน
เนื องจากทรัพย์สินของกองทุนอาจถูกนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั นโดยปกติแล้ว รายได้ที 
กองทุนได้รับจากการลงทุนเหล่านี จะเป็นสกุลเงินต่างประเทศ การที กองทุนเปิดรับเงินตราต่างประเทศและการเปลี ยนแปลง
มูลค่าของสกุลเงินต่างประเทศเมื อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลงและมูลค่าของเงินตรา
ต่างประเทศบางสกุลอาจมีความผันผวนในระดับสูง นอกจากนี กองทุนอาจมีค่าใช้จ่ายในการแปลงค่าเงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐ
และสกุลเงินต่างประเทศ

8. ความเสี ยงด้านการดูแลรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ
กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงเงินสดกับธนาคารต่างประเทศ, ตัวแทนและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที ได้รับการ
แต่งตั งจากผู้ดูแลของกองทุน การลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี ยงในการดูแลรักษาหลักทรัพย์มากกว่าการลงทุนใน
ตลาดที พัฒนาแล้ว ตลาดของประเทศที ด้อยพัฒนามีแนวโน้มที จะประสบปัญหากับการหักบัญชี, การชําระเงินและการถือหลัก
ทรัพย์โดยธนาคารท้องถิ น ตัวแทน และผู้รับฝากเงิน

9. ความเสี ยงของการลงทุนในต่างประเทศ
อาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชีวภาพ หรือภัยอื น ๆ อาจเกิดขึ นในภูมิภาคที กองทุนลงทุน ซึ งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
หรือการประกอบธุรกิจเฉพาะของบริษัทในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ ง ส่งผลกระทบต่อกองทุนจากการลงทุนในภูมิภาคที ได้รับผลก
ระทบหรือในภูมิภาคที เชื อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคที ได้รับผลกระทบ

10. ความเสี ยงจากการซื อขายในตลาดปิดระหว่างประเทศ
กองทุนอาจเข้าทําการซื อขายในตลาดแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศที อาจปิด ในขณะที ตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าลงทุน
ยังคงเปิดซื อตามปกติ การดําเนินธุรกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื อนระหว่างราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง
ดังกล่าวกับราคาล่าสุดของหลักทรัพย์นั น  (เช่น ราคาของกองทุนจากตลาดต่างประเทศที ปิด) ความคลาดเคลื อนเหล่านี อาจส่ง
ผลให้เกิด Premium หรือ Discount ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที อาจสูงกว่ามูลค่าของ ETF กองอื น

11. ความเสี ยงของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ผลการดําเนินงานของกองทุนขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของแต่ละบริษัทที กองทุนลงทุน การเปลี ยนแปลงเงื อนไขทางการเงิน
ของบริษัทดังกล่าวอาจทําให้มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวปรับลดลงได้

12. ความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ปัจจัยที ก่อให้เกิดความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ได้แก่ การเปลี ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ลักษณะการ
บริโภค ความคาดหวังของนักลงทุน และอื นๆ ซึ งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าการลงทุน โดยทั วไปแล้ว ตลาด
เกิดใหม่จะมีความผันผวนมากกว่าตลาดที พัฒนาแล้ว และอาจมีความผันผวนทางราคาอย่างมาก ตราสารอนุพันธ์ ออปชั น และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  (Warrants) ที อยู่ในกองทุนหลักอาจทําให้กองทุนหลักได้รับผลกระทบอย่างมากจากความผันผวนของ
ตลาด ความเคลื อนไหวในตลาดอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอย่างมาก

13. ความเสี ยงจากการไม่กระจายการลงทุน
กองทุนจัดอยู่ในประเภทการลงทุนที  "ไม่กระจายการลงทุน" ภายใต ้Investment Company Act of 1940 ("1940 Act") ส่ง
ผลให้กองทุนมีความเสี ยงที อาจเผชิญความผันผวนมากกว่ากองทุนที กระจายการลงทุน เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในจํานวน
บริษัทที น้อยกว่าหรืออาจลงทุนในบริษัทผู้ออกรายเดียว ผลที ได้คือกําไรและขาดทุนจากการลงทุนครั งเดียวอาจมีผลกระทบ
ต่อ NAV ของกองทุนมากกว่าและอาจทําให้กองทุนผันผวนมากกว่ากองทุนที ลงทุนกระจายตัวมากกว่า

14. ความเสี ยงด้านปฏิบัติการ
กองทุนมีความเสี ยงด้านปฏิบัติการที เกิดจากปัจจัยหลายประการซึ งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความผิดพลาดของคน ความผิด
พลาดในการประมวลผลและการสื อสาร ความผิดพลาดของผู้ให้บริการของกองทุน คู่สัญญา หรือบุคคลภายนอกอื น ๆ
กระบวนการและเทคโนโลยีเกิดความล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพ หรือความล้มเหลวของระบบ

15. ความเสี ยงของการบริหารแบบเชิงรับ
การลงทุนในกองทุนมีความเสี ยงคล้ายกับการลงทุนในกองทุนที ลงทุนในตราสารทุนที ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ความ
ผันผวนของตลาดที เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย และ
การรับรู้แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนไม่ได้มีการจัดการแบบ “เชิงรุก” ดังนั นผลการดําเนินงาน
ของกองทุนอาจต่ํากว่ากองทุนที มีการเปลี ยนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในรูปแบบเชิงรุก

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์&
อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลง
สกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนิน
การในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Global X Management Company LLC
หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์
อีทีเอฟ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยพลัน

(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วน
สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให ้
ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ งจะส่งผลให้มี net exposure ที เกี ยวข้องกับความเสี ยงต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์
(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับบริษัทจัดการในราคาตามมูลค่าที ตราไว้ โดยผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
จะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยการซื อขาย

หมายเหตุ :
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ สั งขายคืนหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Internet (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual
fund by phone) (ถ้ามี) , บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วย
ลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการ
ซื อขาย

หมายเหตุ : ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ
สั งขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั งผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
จัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) อย่างน้อย 1 ราย

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) ,
บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1  การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขายและเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1
หน่วยของการซื อขาย ได้ที บริษัทจัดการ ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที บริษัทจัดการกําหนด
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการภายหลังเวลาที บริษัทจัดการกําหนด ของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใด ให ้
ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไป

2) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5
วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
โดยบริษัทจะชําระเป็นเงินสดและ/หรือตะกร้าหลักทรัพย์ หรือวิธีการอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนด

ในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจต้องชําระเงินสดเป็นการเพิ มเติม หรือได้รับคืนเงินสด (ส่วน
ต่างเงินสด) ซึ งขึ นอยู่กับส่วนต่างของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของการซื อขาย และมูลค่าของตระกร้าหลักทรัพย ์(PDF)
และราคาซื อขายหน่วยลงทุน (กองทุนหลัก) ของวันทําการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การเพิ มขึ นของส่วนต่างเงินสดจะเพิ มขึ น
เป็นทวีคูณของหน่วยของการซื อขาย (CU)

3) ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั นได้ในระหว่างวันและเวลา
ทําการของบริษัทจัดการ ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

4) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนจะกระทําในวันทําการที ชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องอื นใด ประกาศกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจแก้ไขรายละเอียดโครงการเพื อเปลี ยนแปลงวันทําการลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในกรณีที กฎ
ระเบียบ และ/หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลง เพื อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎระเบียบดังกล่าว
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

5) บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์เพื อขอลดจํานวนหน่วยลงทุนที จะ
รับซื อคืนได้ตามวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
การลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือ
เกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขายคืนได้ เช่น การส่งคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักถูกระงับเป็นการชั วคราวในวันทําการดังกล่าว หรือบริษัทจัดการระงับการใช้สิทธิ
ของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามสัญญาระหว่างบริษัทจัดการ กับ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเข้าสู่ภาวะล้ม
ละลาย เป็นต้น โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน สําหรับผู้ลงทุนทั วไป

1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียด
ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี

ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดัง
กล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10

(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

5. ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไป สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามเงื อนไข ขั นตอนและวิธี
การรับซื อคืนที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด ทั งนี การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับผู้ลงทุนทั วไปนั น จะเป็นไปตามเงื อนไข
และวิธีการที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด

7.4.3 การซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุน
ของกองทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื อเป็นการเพิ มสภาพคล่องในการ
ลงทุนให้กับผู้สนใจลงทุนทั วไป โดยผู้ลงทุนทั วไป และผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถซื อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปที ซื อขายผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 

(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่ง
ทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง

(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น.

บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข วัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราว หรือถาวรได้
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและ
แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุนให้ต่างไปจากเดิมได้ เช่น หากผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการ
ตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจาก
วัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั งนี การเปลี ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งใ
ผู้ลงทุนทราบผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือนํา
ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ  7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (ถ้ามี) , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 

(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 

1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating)

ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot) ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน

วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์

1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด

3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคา
ตลาด ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล

5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 
1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 
1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ
2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บ
ไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้
รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 5 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดที เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการ จึงอาจ
เปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วง
ที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
แต่ละรายการที มีการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลา
ที บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง

(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม

(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ

(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี)

(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี

(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)

(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น

(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติม จํานวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวม

(21) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน เป็นไปตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการส่งมอบหลักทรัพย์สําหรับ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที จ่ายจริง

(23) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง

(24) ค่าผู้ทําหน้าที ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทั วไป ในกรณีที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป ที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการ
ซื อขายหลักทรัพย์ตามที ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และผู้ขายหน่วยลงทุนแต่ละรายอาจเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนครั ง
แรก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราที แตกต่างกัน

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ตามที นายทะเบียนเรียก
เก็บ

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียก
เก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น

2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง

3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ทั งนี ในช่วงก่อนวันที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะคํานวณ
ดังนี 

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ

ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

กองทุนมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศที มีเวลา ช้า กว่าประเทศไทยประมาณ 12 ชั วโมง ซึ งกองทุนนั นมีการประกาศ NAV
ภายในวันที  T+1 จึงทําให้กองทุนของไทยต้องคํานวณ NAV ภายใน T+1 วันทําการ และประกาศ NAV ภายใน T+2 วันทําการ

(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการ
ถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดัง
กล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1
วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัท
จัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2)

(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4     บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 

(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.

16.2.5 มูลค่าหน่วยลงทุนอ้างอิง (iNAV) คือ ราคาปัจจุบันของตะกร้าหลักทรัพย์ ณ ขณะที คํานวณ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุน
ต่อหน่วยของการซื อขายของกองทุนที เป็นส่วนประกอบของหน่วยของการซื อขาย ซึ งผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ณ
ขณะนั น ๆ โดยเบื องต้นบริษัทจัดการจะเป็นผู้คํานวณและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. < 1 สตางค์ หรือ
< 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วย
ไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์ และ
≥ 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/ราคา
หน่วย
เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจาก
วันที คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุนเปิด
โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของ
วันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วนที 
2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อ
หรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึง
การแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

1  ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ ง
มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุน
เปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

 1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ

2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัท
จัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ อาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Robotics & Artificial Intelligence ETF 

1.3. ชื อย่อ :  UBOT 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ :

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) :  

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) :

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็น
ทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื อขาย

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ
ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

 บริษัทจัดการอาจพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื น
ใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั วไป ที ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศที ลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั วโลก ที เกี ยวข้องกับหุ่นยนต์ที ใช้ในอุตสาหกรรม (Robotics) และ
ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence (AI))

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื อเทียบกับดัชนี
อ้างอิง (Tracking Error) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมี
บางขณะที ค่า Tracking Error มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

นอกจากนี บริษัทจัดการกําหนดให้ผู้ดูแลสภาพคล่องพยายามทําหน้าที เพื อให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง
เมื อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมีบางขณะที ค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง เมื อ
เทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)

 กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ปัจจัยอ้างอิง : ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด (passive
management/index tracking)
โดย บลจ. จะพยายามดํารงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ
ดัชนีชี วัด (tracking error : “TE”) :  5.00 % ต่อปี

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื อ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ ง
กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุน

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America)
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนําเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือ ในรูปสกุลเงินอื นใด หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิแก้ไขรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
หรือตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) หรือตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Non
– investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade)
หรือตราสารที ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(listed securities) แล้วแต่กรณี ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
(FX Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจ
พิจารณาป้องกันความเสี ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น และ/หรือ อาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) ได ้ ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

(3) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อื นหรือทรัพย์สินอื น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้

(4) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

(5) ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา
ดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุ
นรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสม

ลักษณะสําคัญของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 
บริษัทจัดการ : 
(Investment Advisor)

Global X Management Company LLC 

วันที จัดตั งกองทุน : 9 ธันวาคม 2559
ประเภทโครงการ : ตราสารทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน :

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC.
ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทั วไปกองทุนจะใช้กลยุทธ ์Replication ซึ งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นส่วน
ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงนั น อย่างไรก็ตาม กองทุน
อาจใช้กลยุทธ์ลงทุนในหลักทรัพย์ตัวอย่างเพื อเป็นตัวแทนที เกี ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง
(Representative Sampling Strategy) เมื อกลยุทธ ์Replication อาจส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น เช่น เมื อมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือมีต้นทุนจํานวน
มากที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื อให้สัดส่วนการลงทุนใกล้เคียงดัชนี
อ้างอิง เช่น ในกรณีที หลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงไม่มีสภาพคล่องชั วคราว ไม่สามารถ
ลงทุนได้หรือสภาพคล่องน้อยลง หรือเป็นผลมาจากข้อจํากัดหรือข้อจํากัดทางกฎหมาย
(เช่น ข้อกําหนดด้านภาษี) ที ใช้กับกองทุนแต่ไม่ใช่ดัชนีอ้างอิง

ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อ
ขาย :

NASDAQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

วันทําการซื อขาย : ทุกวันทําการ
อายุโครงการ : ไม่กําหนด
การจ่ายเงินปันผล :  มีการจ่ายเงินปันผล

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน
และนายทะเบียน : 

Brown Brothers Harriman & Co 

Bloomberg Ticker :  BOTZ US 
Bloomberg Benchmark Ticker
: 

IBOTZNT

Website : 

Index provider :

https://www.globalxetfs.com/funds/botz/ 

INDXX, LLC.

ข้อมูลดัชนีชี วัด : 

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการ
ออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการ
ใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ขั นแรก : กรอบการคัดเลือกหลักทรัพย์

• บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ซึ งรวม
ถึงบริษัทที เกี ยวข้องกับการพัฒนาและการผลิตในด้าน

 หุ่นยนต์ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัต ิ: ผลิตภัณฑ์และบริการหุ่นยนต์ที 
ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการผลิต

 ยานยนต์และโดรนไร้คนขับ : ยานยนต์ไร้คนขับ (รวมทั ง Hardware และ Software
สําหรับรถยนต์ขับเคลื อนอัตโนมัต)ิ โดรน และหุ่นยนต์ที ใช้ในทางการทหารและตลาดผู้
บริโภคทั วไป

 หุ่นยนต์ที ไม่ได้ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม : หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ ์(AI)  ที ใช้ใน
เชิงการเกษตร การบริการทางการแพทย์ ผู้บริโภคทั วไป และการบันเทิง สันทนาการ
เป็นต้น

 ปัญญาประดิษฐ ์(AI) : Application เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ซึ งนํานวัตกรรม
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การคาดการณ,์ ระบบการทํางานโดย
อัตโนมัติ และอื นๆ

• บริษัทที มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้น หรือบริษัทที 
แสดงได้ว่าอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้นเป็นธุรกิจหลัก

ขั นที สอง : หลักทรัพย์ที จะผ่านการคัดเลือกมารวมอยู่ในดัชนี

• บริษัทที จะได้รับการพิจารณา จะต้อง

 มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 300 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดของประเทศที พัฒนาแล้ว

 มีปริมาณการซื อขายเฉลี ยรายวันในรอบ 6 เดือนล่าสุดไม่น้อยกว่า 2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือตั งแต่วันเสนอขายหุ้นทั วไปครั งแรก (IPO) ในกรณีของการเสนอขายหุ้น
ครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการออกดัชนีกําหนดไว)้

 ในกรณีที หลักทรัพย์นั น ไม่มีประวัติการซื อขายเป็นเวลา 6 เดือน สําหรับในกรณีของ
การเสนอขายหุ้นครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการดัชนี
กําหนดไว้ จะนําหลักทรัพย์นั นมารวมพิจารณาได้ หลักทรัพย์นั นต้องจดทะเบียนแล้ว
อย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันคัดเลือกหลักทรัพย์ และอย่างน้อย 3 เดือน สําหรับการเสนอ
ขายหุ้นครั งแรกในกรณีอื น

 มีจํานวนหุ้นที ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จํานวนหุ้นที จําหน่ายแล้วทั งหมด

• หลักทรัพย์ที จะยังคงอยู่ในดัชนีอ้างอิงต่อไปได้นั น จะต้องมีมูลค่าตามราคาตลาด
(Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีมูลค่าการซื อขาย
ต่อวันไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั งนี ยังคงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดอื นๆ
ด้วย

• การเสนอขายหุ้นครั งแรก (IPO) ที จะถือว่าเป็น Significant IPO ก็ต่อเมื อบริษัทนั น มี
มูลค่าตามราคาตลาด สูงกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทที เป็นองค์
ประกอบของดัชนี ณ วันที คํานวณเพื อทบทวนองค์ประกอบของดัชนี (Reconstitution
Selection Day)

นํ้าหนักของหลักทรัพย์ซึ งเป็นส่วนประกอบในดัชนี

• องค์ประกอบของดัชนีมีการคํานวณนํ้าหนักตามมูลค่าตามราคาตลาด โดยมีข้อ
กําหนดดังต่อไปนี 

 หลักทรัพย์แต่ละตัวจะมีน้ําหนักอย่างน้อยร้อยละ 0.3 และสูงสุดร้อยละ 8

 หลักทรัพย์แต่ละตัวที มีน้ําหนักเกินร้อยละ 5 เมื อรวมกันแล้วน้ําหนักจะต้องไม่เกินร้อย
ละ 40 ของนํ้าหนักของดัชนี และหลักทรัพย์ที เหลือจะมีน้ําหนักได้ไม่เกินร้อยละ 4.5

การปรับนํ้าหนัก (Rebalancing)

• การปรับนํ้าหนักและอาจมีการคัดหุ้นเข้า/ออก ในส่วนประกอบของดัชนี ซึ งจะทําเป็น
รายปี ในวันทําการซื อขายสุดท้ายของเดือนมิถุนายน

• จะทบทวนดัชนี ทุกครึ งปี เพื อพิจารณาบริษัทที มีการ IPO ใหม่ รวมถึงเพื อพิจารณา
การดําเนินงานขององค์กร (Corporate Action) ที อาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์นั นๆ
ด้วยเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที เก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.68

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและบริการ (12b1) ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอื นๆ 0.00

ค่าใช้จ่ายรวมในการดําเนินงานประจําปีของกองทุน 0.68

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ความเสี ยงที สําคัญของกองทุนหลัก

1. ความเสี ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risk) 
คือความเสี ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน ที เกิดจากการเปลี ยนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี ย และ Investor perception ซึ ง อาจส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ที ลงทุนปรับเพิ มขึ นหรือลดลง

2. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence 
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence อาจมีข้อจํากัดด้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน
หรือบุคลากร บริษัทเหล่านี มักเผชิญกับการแข่งขันที รุนแรงและผลิตภัณฑ์อาจล้าสมัยอย่างรวดเร็ว บริษัทเหล่านี ยังต้องพึ งพา
สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก และอาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียหรือการด้อยค่าของสินค้าเหล่านั น และไม่
สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทเหล่านี จะสามารถปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้จากการใช้เทคโนโลยีในทางที ผิด หรือคู่
แข่งจะไม่พัฒนาเทคโนโลยีที คล้ายคลึงหรือเหนือกว่าเทคโนโลยีของบริษัท บริษัทเหล่านี มักใช้จ่ายเงินลงทุนจํานวนมากใน
การวิจัยและพัฒนา และไม่มีการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที ผลิตโดยบริษัทเหล่านี จะประสบความสําเร็จเสมอไป
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence เป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ งอาจส่งผลเสียอย่างมาก
ต่อบริษัทเหล่านี บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก มีแนวโน้มที จะผันผวน
มากกว่าบริษัทที ไม่พึ งพาเทคโนโลยีมากนัก นอกจากนี วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาจต้องเผชิญกับ
การกฎระเบียบที เข้มงวดเพิ มขึ นในอนาคตซึ งอาจจํากัดการพัฒนาเทคโนโลยี และเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริษัทที 
พัฒนาและ/หรือใช้เทคโนโลยีเหล่านี ในทํานองเดียวกัน การรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคและแหล่งข้อมูลอื นๆ อาจต้องเผชิญ
กับการตรวจสอบที เพิ มขึ น บริษัทในภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
ที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจ
ขัดขวางความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน ลูกค้าและ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทเหล่านี 
อาจกระจุกตัวอยู่ในประเทศ ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเฉพาะ ซึ งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อหนึ งในประเทศ
ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเหล่านี อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัท กองทุนจะมีความเสี ยงทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชียและ
ในทวีปยุโรปมากกว่าภูมิภาคอื น

3. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม
บริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่อาจมีผลการดําเนินงานล้อไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้น ซึ งโดยทั วไปหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่
มีแนวโน้มที จะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหรือแย่กว่าตลาดหุ้นในแต่ละช่วงเวลา และในอดีตที ผ่านมา แต่ละช่วงเวลาอาจ
ครอบคลุมระยะเวลายาวนานหลายปีด้วยเช่นกัน

บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมอาจมีความผันผวนมากกว่าและมีแนวโน้มที จะมีสายผลิตภัณฑ์ที แคบกว่ามี
ทรัพยากรทางการเงินน้อยกว่า ความชํานาญและประสบการณ์ในการจัดการ และมีความได้เปรียบในการแข่งขันน้อยกว่าเมื อ
เปรียบเทียบกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ นอกจากนี บริษัทเหล่านี มักมีความผันผวนของราคามากกว่า ปริมาณการซื อขาย
น้อยกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกว่าบริษัทที มีขนาดใหญ่และเป็นที ยอมรับมากกว่า อย่างไรก็ดี ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเหมือนกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ได้

4. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
บริษัทในภาคอุตสาหกรรมอาจมีความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที มีลักษณะเฉพาะทาง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตอาจเผชิญกับสินค้าล้าสมัยเนื องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที รวดเร็ว กฎระเบียบของรัฐบาล
เหตุการณ์ต่างๆ ที เกิดขึ นในโลก และภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม บริษัทอาจ
ได้รับผลกระทบในทางลบจากความเสียหายต่อสิ งแวดล้อมและการเรียกร้องความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริษัทในภาค
อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที 
ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจขัดขวางความสามารถของบริษัทในการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน

5. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ IT 
บริษัทในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเผชิญการเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวงจรผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี สินค้าล้าสมัยอย่าง
รวดเร็ว ระเบียบราชการ และการแข่งขันที เพิ มขึ นทั งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั งการแข่งขันจากคู่แข่งจากต่างประเทศ
ด้วยต้นทุนการผลิตที ตํ่าลง บริษัทที ต้องพึ งพาเทคโนโลยีมีแนวโน้มที จะผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวมและประเด็นการจดสิทธิ
บัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีผลกระทบต่อบริษัทเหล่านี เช่นกัน นอกจากนี บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีข้อจํากัดด้าน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน หรือบุคลากร

6. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery)
ภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery) เป็นภาคที ใช้เงินทุนสูง เงินทุนหมุนเวียนและการจัดการบริหารกระแสเงินสด
เป็นสิ งสําคัญและมีผลต่อความสําเร็จของบริษัทเพราะการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและการครอบครองกิจการเป็นสิ งสําคัญ
ที จะรักษายอดขายและรายได้ วัฎจักรการลงทุนที ยาวนานเพิ มความท้าทายให้กับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเกี ยวกับการ
ขยายกําลังการผลิต ซึ งอาจจํากัดความสามารถของบริษัทในการเติบโตในช่วงที มีความต้องการเพิ มขึ น และอาจส่งผลให้มี
กําลังการผลิตส่วนเกินในช่วงเวลาที มีความต้องการลดลง ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจนี อาจขึ นอยู่กับวัฏจักรธุรกิจอย่างมาก
และมีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของตลาดค่อนข้างสูง บริษัทที อยู่ในภาคธุรกิจที มีอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยี
อาจเผชิญกับความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน บริษัทที ผลิตสินค้าที มีลักษณะเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์มี
แนวโน้มที จะมีอัตรากําไรขั นต้นที น้อย และต้องรักษาเครือข่ายการจัดจําหน่ายและ Network เพื อรักษายอดขายให้เพียงพอ

7. ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน
เนื องจากทรัพย์สินของกองทุนอาจถูกนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั นโดยปกติแล้ว รายได้ที 
กองทุนได้รับจากการลงทุนเหล่านี จะเป็นสกุลเงินต่างประเทศ การที กองทุนเปิดรับเงินตราต่างประเทศและการเปลี ยนแปลง
มูลค่าของสกุลเงินต่างประเทศเมื อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลงและมูลค่าของเงินตรา
ต่างประเทศบางสกุลอาจมีความผันผวนในระดับสูง นอกจากนี กองทุนอาจมีค่าใช้จ่ายในการแปลงค่าเงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐ
และสกุลเงินต่างประเทศ

8. ความเสี ยงด้านการดูแลรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ
กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงเงินสดกับธนาคารต่างประเทศ, ตัวแทนและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที ได้รับการ
แต่งตั งจากผู้ดูแลของกองทุน การลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี ยงในการดูแลรักษาหลักทรัพย์มากกว่าการลงทุนใน
ตลาดที พัฒนาแล้ว ตลาดของประเทศที ด้อยพัฒนามีแนวโน้มที จะประสบปัญหากับการหักบัญชี, การชําระเงินและการถือหลัก
ทรัพย์โดยธนาคารท้องถิ น ตัวแทน และผู้รับฝากเงิน

9. ความเสี ยงของการลงทุนในต่างประเทศ
อาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชีวภาพ หรือภัยอื น ๆ อาจเกิดขึ นในภูมิภาคที กองทุนลงทุน ซึ งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
หรือการประกอบธุรกิจเฉพาะของบริษัทในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ ง ส่งผลกระทบต่อกองทุนจากการลงทุนในภูมิภาคที ได้รับผลก
ระทบหรือในภูมิภาคที เชื อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคที ได้รับผลกระทบ

10. ความเสี ยงจากการซื อขายในตลาดปิดระหว่างประเทศ
กองทุนอาจเข้าทําการซื อขายในตลาดแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศที อาจปิด ในขณะที ตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าลงทุน
ยังคงเปิดซื อตามปกติ การดําเนินธุรกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื อนระหว่างราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง
ดังกล่าวกับราคาล่าสุดของหลักทรัพย์นั น  (เช่น ราคาของกองทุนจากตลาดต่างประเทศที ปิด) ความคลาดเคลื อนเหล่านี อาจส่ง
ผลให้เกิด Premium หรือ Discount ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที อาจสูงกว่ามูลค่าของ ETF กองอื น

11. ความเสี ยงของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ผลการดําเนินงานของกองทุนขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของแต่ละบริษัทที กองทุนลงทุน การเปลี ยนแปลงเงื อนไขทางการเงิน
ของบริษัทดังกล่าวอาจทําให้มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวปรับลดลงได้

12. ความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ปัจจัยที ก่อให้เกิดความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ได้แก่ การเปลี ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ลักษณะการ
บริโภค ความคาดหวังของนักลงทุน และอื นๆ ซึ งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าการลงทุน โดยทั วไปแล้ว ตลาด
เกิดใหม่จะมีความผันผวนมากกว่าตลาดที พัฒนาแล้ว และอาจมีความผันผวนทางราคาอย่างมาก ตราสารอนุพันธ์ ออปชั น และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  (Warrants) ที อยู่ในกองทุนหลักอาจทําให้กองทุนหลักได้รับผลกระทบอย่างมากจากความผันผวนของ
ตลาด ความเคลื อนไหวในตลาดอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอย่างมาก

13. ความเสี ยงจากการไม่กระจายการลงทุน
กองทุนจัดอยู่ในประเภทการลงทุนที  "ไม่กระจายการลงทุน" ภายใต ้Investment Company Act of 1940 ("1940 Act") ส่ง
ผลให้กองทุนมีความเสี ยงที อาจเผชิญความผันผวนมากกว่ากองทุนที กระจายการลงทุน เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในจํานวน
บริษัทที น้อยกว่าหรืออาจลงทุนในบริษัทผู้ออกรายเดียว ผลที ได้คือกําไรและขาดทุนจากการลงทุนครั งเดียวอาจมีผลกระทบ
ต่อ NAV ของกองทุนมากกว่าและอาจทําให้กองทุนผันผวนมากกว่ากองทุนที ลงทุนกระจายตัวมากกว่า

14. ความเสี ยงด้านปฏิบัติการ
กองทุนมีความเสี ยงด้านปฏิบัติการที เกิดจากปัจจัยหลายประการซึ งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความผิดพลาดของคน ความผิด
พลาดในการประมวลผลและการสื อสาร ความผิดพลาดของผู้ให้บริการของกองทุน คู่สัญญา หรือบุคคลภายนอกอื น ๆ
กระบวนการและเทคโนโลยีเกิดความล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพ หรือความล้มเหลวของระบบ

15. ความเสี ยงของการบริหารแบบเชิงรับ
การลงทุนในกองทุนมีความเสี ยงคล้ายกับการลงทุนในกองทุนที ลงทุนในตราสารทุนที ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ความ
ผันผวนของตลาดที เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย และ
การรับรู้แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนไม่ได้มีการจัดการแบบ “เชิงรุก” ดังนั นผลการดําเนินงาน
ของกองทุนอาจต่ํากว่ากองทุนที มีการเปลี ยนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในรูปแบบเชิงรุก

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์&
อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลง
สกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนิน
การในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Global X Management Company LLC
หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์
อีทีเอฟ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยพลัน

(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วน
สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให ้
ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ งจะส่งผลให้มี net exposure ที เกี ยวข้องกับความเสี ยงต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์
(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับบริษัทจัดการในราคาตามมูลค่าที ตราไว้ โดยผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
จะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยการซื อขาย

หมายเหตุ :
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ สั งขายคืนหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Internet (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual
fund by phone) (ถ้ามี) , บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วย
ลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการ
ซื อขาย

หมายเหตุ : ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ
สั งขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั งผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
จัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) อย่างน้อย 1 ราย

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) ,
บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1  การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขายและเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1
หน่วยของการซื อขาย ได้ที บริษัทจัดการ ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที บริษัทจัดการกําหนด
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการภายหลังเวลาที บริษัทจัดการกําหนด ของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใด ให ้
ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไป

2) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5
วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
โดยบริษัทจะชําระเป็นเงินสดและ/หรือตะกร้าหลักทรัพย์ หรือวิธีการอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนด

ในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจต้องชําระเงินสดเป็นการเพิ มเติม หรือได้รับคืนเงินสด (ส่วน
ต่างเงินสด) ซึ งขึ นอยู่กับส่วนต่างของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของการซื อขาย และมูลค่าของตระกร้าหลักทรัพย ์(PDF)
และราคาซื อขายหน่วยลงทุน (กองทุนหลัก) ของวันทําการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การเพิ มขึ นของส่วนต่างเงินสดจะเพิ มขึ น
เป็นทวีคูณของหน่วยของการซื อขาย (CU)

3) ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั นได้ในระหว่างวันและเวลา
ทําการของบริษัทจัดการ ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

4) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนจะกระทําในวันทําการที ชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องอื นใด ประกาศกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจแก้ไขรายละเอียดโครงการเพื อเปลี ยนแปลงวันทําการลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในกรณีที กฎ
ระเบียบ และ/หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลง เพื อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎระเบียบดังกล่าว
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

5) บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์เพื อขอลดจํานวนหน่วยลงทุนที จะ
รับซื อคืนได้ตามวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
การลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือ
เกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขายคืนได้ เช่น การส่งคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักถูกระงับเป็นการชั วคราวในวันทําการดังกล่าว หรือบริษัทจัดการระงับการใช้สิทธิ
ของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามสัญญาระหว่างบริษัทจัดการ กับ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเข้าสู่ภาวะล้ม
ละลาย เป็นต้น โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน สําหรับผู้ลงทุนทั วไป

1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียด
ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี

ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดัง
กล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10

(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

5. ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไป สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามเงื อนไข ขั นตอนและวิธี
การรับซื อคืนที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด ทั งนี การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับผู้ลงทุนทั วไปนั น จะเป็นไปตามเงื อนไข
และวิธีการที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด

7.4.3 การซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุน
ของกองทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื อเป็นการเพิ มสภาพคล่องในการ
ลงทุนให้กับผู้สนใจลงทุนทั วไป โดยผู้ลงทุนทั วไป และผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถซื อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปที ซื อขายผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 

(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่ง
ทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง

(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น.

บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข วัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราว หรือถาวรได้
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและ
แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุนให้ต่างไปจากเดิมได้ เช่น หากผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการ
ตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจาก
วัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั งนี การเปลี ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งใ
ผู้ลงทุนทราบผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือนํา
ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ  7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (ถ้ามี) , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 

(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 

1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating)

ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot) ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน

วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์

1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด

3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคา
ตลาด ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล

5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 
1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 
1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ
2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บ
ไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้
รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 5 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดที เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการ จึงอาจ
เปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วง
ที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
แต่ละรายการที มีการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลา
ที บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง

(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม

(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ

(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี)

(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี

(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)

(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น

(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติม จํานวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวม

(21) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน เป็นไปตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการส่งมอบหลักทรัพย์สําหรับ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที จ่ายจริง

(23) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง

(24) ค่าผู้ทําหน้าที ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทั วไป ในกรณีที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป ที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการ
ซื อขายหลักทรัพย์ตามที ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และผู้ขายหน่วยลงทุนแต่ละรายอาจเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนครั ง
แรก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราที แตกต่างกัน

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ตามที นายทะเบียนเรียก
เก็บ

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียก
เก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น

2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง

3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ทั งนี ในช่วงก่อนวันที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะคํานวณ
ดังนี 

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ

ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

กองทุนมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศที มีเวลา ช้า กว่าประเทศไทยประมาณ 12 ชั วโมง ซึ งกองทุนนั นมีการประกาศ NAV
ภายในวันที  T+1 จึงทําให้กองทุนของไทยต้องคํานวณ NAV ภายใน T+1 วันทําการ และประกาศ NAV ภายใน T+2 วันทําการ

(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการ
ถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดัง
กล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1
วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัท
จัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2)

(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4     บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 

(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.

16.2.5 มูลค่าหน่วยลงทุนอ้างอิง (iNAV) คือ ราคาปัจจุบันของตะกร้าหลักทรัพย์ ณ ขณะที คํานวณ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุน
ต่อหน่วยของการซื อขายของกองทุนที เป็นส่วนประกอบของหน่วยของการซื อขาย ซึ งผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ณ
ขณะนั น ๆ โดยเบื องต้นบริษัทจัดการจะเป็นผู้คํานวณและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. < 1 สตางค์ หรือ
< 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วย
ไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์ และ
≥ 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/ราคา
หน่วย
เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจาก
วันที คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุนเปิด
โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของ
วันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วนที 
2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อ
หรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึง
การแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

1  ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ ง
มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุน
เปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

 1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ

2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัท
จัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ อาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Robotics & Artificial Intelligence ETF 

1.3. ชื อย่อ :  UBOT 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ :

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) :  

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) :

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็น
ทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื อขาย

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ
ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

 บริษัทจัดการอาจพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื น
ใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั วไป ที ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศที ลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั วโลก ที เกี ยวข้องกับหุ่นยนต์ที ใช้ในอุตสาหกรรม (Robotics) และ
ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence (AI))

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื อเทียบกับดัชนี
อ้างอิง (Tracking Error) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมี
บางขณะที ค่า Tracking Error มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

นอกจากนี บริษัทจัดการกําหนดให้ผู้ดูแลสภาพคล่องพยายามทําหน้าที เพื อให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง
เมื อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมีบางขณะที ค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง เมื อ
เทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)

 กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ปัจจัยอ้างอิง : ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด (passive
management/index tracking)
โดย บลจ. จะพยายามดํารงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ
ดัชนีชี วัด (tracking error : “TE”) :  5.00 % ต่อปี

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื อ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ ง
กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุน

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America)
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนําเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือ ในรูปสกุลเงินอื นใด หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิแก้ไขรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
หรือตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) หรือตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Non
– investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade)
หรือตราสารที ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(listed securities) แล้วแต่กรณี ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
(FX Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจ
พิจารณาป้องกันความเสี ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น และ/หรือ อาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) ได ้ ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

(3) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อื นหรือทรัพย์สินอื น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้

(4) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

(5) ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา
ดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุ
นรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสม

ลักษณะสําคัญของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 
บริษัทจัดการ : 
(Investment Advisor)

Global X Management Company LLC 

วันที จัดตั งกองทุน : 9 ธันวาคม 2559
ประเภทโครงการ : ตราสารทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน :

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC.
ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทั วไปกองทุนจะใช้กลยุทธ ์Replication ซึ งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นส่วน
ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงนั น อย่างไรก็ตาม กองทุน
อาจใช้กลยุทธ์ลงทุนในหลักทรัพย์ตัวอย่างเพื อเป็นตัวแทนที เกี ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง
(Representative Sampling Strategy) เมื อกลยุทธ ์Replication อาจส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น เช่น เมื อมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือมีต้นทุนจํานวน
มากที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื อให้สัดส่วนการลงทุนใกล้เคียงดัชนี
อ้างอิง เช่น ในกรณีที หลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงไม่มีสภาพคล่องชั วคราว ไม่สามารถ
ลงทุนได้หรือสภาพคล่องน้อยลง หรือเป็นผลมาจากข้อจํากัดหรือข้อจํากัดทางกฎหมาย
(เช่น ข้อกําหนดด้านภาษี) ที ใช้กับกองทุนแต่ไม่ใช่ดัชนีอ้างอิง

ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อ
ขาย :

NASDAQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

วันทําการซื อขาย : ทุกวันทําการ
อายุโครงการ : ไม่กําหนด
การจ่ายเงินปันผล :  มีการจ่ายเงินปันผล

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน
และนายทะเบียน : 

Brown Brothers Harriman & Co 

Bloomberg Ticker :  BOTZ US 
Bloomberg Benchmark Ticker
: 

IBOTZNT

Website : 

Index provider :

https://www.globalxetfs.com/funds/botz/ 

INDXX, LLC.

ข้อมูลดัชนีชี วัด : 

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการ
ออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการ
ใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ขั นแรก : กรอบการคัดเลือกหลักทรัพย์

• บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ซึ งรวม
ถึงบริษัทที เกี ยวข้องกับการพัฒนาและการผลิตในด้าน

 หุ่นยนต์ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัต ิ: ผลิตภัณฑ์และบริการหุ่นยนต์ที 
ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการผลิต

 ยานยนต์และโดรนไร้คนขับ : ยานยนต์ไร้คนขับ (รวมทั ง Hardware และ Software
สําหรับรถยนต์ขับเคลื อนอัตโนมัต)ิ โดรน และหุ่นยนต์ที ใช้ในทางการทหารและตลาดผู้
บริโภคทั วไป

 หุ่นยนต์ที ไม่ได้ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม : หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ ์(AI)  ที ใช้ใน
เชิงการเกษตร การบริการทางการแพทย์ ผู้บริโภคทั วไป และการบันเทิง สันทนาการ
เป็นต้น

 ปัญญาประดิษฐ ์(AI) : Application เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ซึ งนํานวัตกรรม
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การคาดการณ,์ ระบบการทํางานโดย
อัตโนมัติ และอื นๆ

• บริษัทที มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้น หรือบริษัทที 
แสดงได้ว่าอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้นเป็นธุรกิจหลัก

ขั นที สอง : หลักทรัพย์ที จะผ่านการคัดเลือกมารวมอยู่ในดัชนี

• บริษัทที จะได้รับการพิจารณา จะต้อง

 มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 300 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดของประเทศที พัฒนาแล้ว

 มีปริมาณการซื อขายเฉลี ยรายวันในรอบ 6 เดือนล่าสุดไม่น้อยกว่า 2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือตั งแต่วันเสนอขายหุ้นทั วไปครั งแรก (IPO) ในกรณีของการเสนอขายหุ้น
ครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการออกดัชนีกําหนดไว)้

 ในกรณีที หลักทรัพย์นั น ไม่มีประวัติการซื อขายเป็นเวลา 6 เดือน สําหรับในกรณีของ
การเสนอขายหุ้นครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการดัชนี
กําหนดไว้ จะนําหลักทรัพย์นั นมารวมพิจารณาได้ หลักทรัพย์นั นต้องจดทะเบียนแล้ว
อย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันคัดเลือกหลักทรัพย์ และอย่างน้อย 3 เดือน สําหรับการเสนอ
ขายหุ้นครั งแรกในกรณีอื น

 มีจํานวนหุ้นที ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จํานวนหุ้นที จําหน่ายแล้วทั งหมด

• หลักทรัพย์ที จะยังคงอยู่ในดัชนีอ้างอิงต่อไปได้นั น จะต้องมีมูลค่าตามราคาตลาด
(Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีมูลค่าการซื อขาย
ต่อวันไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั งนี ยังคงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดอื นๆ
ด้วย

• การเสนอขายหุ้นครั งแรก (IPO) ที จะถือว่าเป็น Significant IPO ก็ต่อเมื อบริษัทนั น มี
มูลค่าตามราคาตลาด สูงกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทที เป็นองค์
ประกอบของดัชนี ณ วันที คํานวณเพื อทบทวนองค์ประกอบของดัชนี (Reconstitution
Selection Day)

นํ้าหนักของหลักทรัพย์ซึ งเป็นส่วนประกอบในดัชนี

• องค์ประกอบของดัชนีมีการคํานวณนํ้าหนักตามมูลค่าตามราคาตลาด โดยมีข้อ
กําหนดดังต่อไปนี 

 หลักทรัพย์แต่ละตัวจะมีน้ําหนักอย่างน้อยร้อยละ 0.3 และสูงสุดร้อยละ 8

 หลักทรัพย์แต่ละตัวที มีน้ําหนักเกินร้อยละ 5 เมื อรวมกันแล้วน้ําหนักจะต้องไม่เกินร้อย
ละ 40 ของนํ้าหนักของดัชนี และหลักทรัพย์ที เหลือจะมีน้ําหนักได้ไม่เกินร้อยละ 4.5

การปรับนํ้าหนัก (Rebalancing)

• การปรับนํ้าหนักและอาจมีการคัดหุ้นเข้า/ออก ในส่วนประกอบของดัชนี ซึ งจะทําเป็น
รายปี ในวันทําการซื อขายสุดท้ายของเดือนมิถุนายน

• จะทบทวนดัชนี ทุกครึ งปี เพื อพิจารณาบริษัทที มีการ IPO ใหม่ รวมถึงเพื อพิจารณา
การดําเนินงานขององค์กร (Corporate Action) ที อาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์นั นๆ
ด้วยเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที เก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.68

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและบริการ (12b1) ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอื นๆ 0.00

ค่าใช้จ่ายรวมในการดําเนินงานประจําปีของกองทุน 0.68

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ความเสี ยงที สําคัญของกองทุนหลัก

1. ความเสี ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risk) 
คือความเสี ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน ที เกิดจากการเปลี ยนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี ย และ Investor perception ซึ ง อาจส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ที ลงทุนปรับเพิ มขึ นหรือลดลง

2. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence 
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence อาจมีข้อจํากัดด้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน
หรือบุคลากร บริษัทเหล่านี มักเผชิญกับการแข่งขันที รุนแรงและผลิตภัณฑ์อาจล้าสมัยอย่างรวดเร็ว บริษัทเหล่านี ยังต้องพึ งพา
สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก และอาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียหรือการด้อยค่าของสินค้าเหล่านั น และไม่
สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทเหล่านี จะสามารถปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้จากการใช้เทคโนโลยีในทางที ผิด หรือคู่
แข่งจะไม่พัฒนาเทคโนโลยีที คล้ายคลึงหรือเหนือกว่าเทคโนโลยีของบริษัท บริษัทเหล่านี มักใช้จ่ายเงินลงทุนจํานวนมากใน
การวิจัยและพัฒนา และไม่มีการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที ผลิตโดยบริษัทเหล่านี จะประสบความสําเร็จเสมอไป
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence เป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ งอาจส่งผลเสียอย่างมาก
ต่อบริษัทเหล่านี บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก มีแนวโน้มที จะผันผวน
มากกว่าบริษัทที ไม่พึ งพาเทคโนโลยีมากนัก นอกจากนี วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาจต้องเผชิญกับ
การกฎระเบียบที เข้มงวดเพิ มขึ นในอนาคตซึ งอาจจํากัดการพัฒนาเทคโนโลยี และเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริษัทที 
พัฒนาและ/หรือใช้เทคโนโลยีเหล่านี ในทํานองเดียวกัน การรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคและแหล่งข้อมูลอื นๆ อาจต้องเผชิญ
กับการตรวจสอบที เพิ มขึ น บริษัทในภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
ที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจ
ขัดขวางความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน ลูกค้าและ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทเหล่านี 
อาจกระจุกตัวอยู่ในประเทศ ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเฉพาะ ซึ งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อหนึ งในประเทศ
ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเหล่านี อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัท กองทุนจะมีความเสี ยงทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชียและ
ในทวีปยุโรปมากกว่าภูมิภาคอื น

3. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม
บริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่อาจมีผลการดําเนินงานล้อไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้น ซึ งโดยทั วไปหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่
มีแนวโน้มที จะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหรือแย่กว่าตลาดหุ้นในแต่ละช่วงเวลา และในอดีตที ผ่านมา แต่ละช่วงเวลาอาจ
ครอบคลุมระยะเวลายาวนานหลายปีด้วยเช่นกัน

บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมอาจมีความผันผวนมากกว่าและมีแนวโน้มที จะมีสายผลิตภัณฑ์ที แคบกว่ามี
ทรัพยากรทางการเงินน้อยกว่า ความชํานาญและประสบการณ์ในการจัดการ และมีความได้เปรียบในการแข่งขันน้อยกว่าเมื อ
เปรียบเทียบกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ นอกจากนี บริษัทเหล่านี มักมีความผันผวนของราคามากกว่า ปริมาณการซื อขาย
น้อยกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกว่าบริษัทที มีขนาดใหญ่และเป็นที ยอมรับมากกว่า อย่างไรก็ดี ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเหมือนกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ได้

4. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
บริษัทในภาคอุตสาหกรรมอาจมีความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที มีลักษณะเฉพาะทาง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตอาจเผชิญกับสินค้าล้าสมัยเนื องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที รวดเร็ว กฎระเบียบของรัฐบาล
เหตุการณ์ต่างๆ ที เกิดขึ นในโลก และภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม บริษัทอาจ
ได้รับผลกระทบในทางลบจากความเสียหายต่อสิ งแวดล้อมและการเรียกร้องความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริษัทในภาค
อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที 
ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจขัดขวางความสามารถของบริษัทในการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน

5. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ IT 
บริษัทในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเผชิญการเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวงจรผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี สินค้าล้าสมัยอย่าง
รวดเร็ว ระเบียบราชการ และการแข่งขันที เพิ มขึ นทั งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั งการแข่งขันจากคู่แข่งจากต่างประเทศ
ด้วยต้นทุนการผลิตที ตํ่าลง บริษัทที ต้องพึ งพาเทคโนโลยีมีแนวโน้มที จะผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวมและประเด็นการจดสิทธิ
บัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีผลกระทบต่อบริษัทเหล่านี เช่นกัน นอกจากนี บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีข้อจํากัดด้าน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน หรือบุคลากร

6. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery)
ภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery) เป็นภาคที ใช้เงินทุนสูง เงินทุนหมุนเวียนและการจัดการบริหารกระแสเงินสด
เป็นสิ งสําคัญและมีผลต่อความสําเร็จของบริษัทเพราะการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและการครอบครองกิจการเป็นสิ งสําคัญ
ที จะรักษายอดขายและรายได้ วัฎจักรการลงทุนที ยาวนานเพิ มความท้าทายให้กับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเกี ยวกับการ
ขยายกําลังการผลิต ซึ งอาจจํากัดความสามารถของบริษัทในการเติบโตในช่วงที มีความต้องการเพิ มขึ น และอาจส่งผลให้มี
กําลังการผลิตส่วนเกินในช่วงเวลาที มีความต้องการลดลง ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจนี อาจขึ นอยู่กับวัฏจักรธุรกิจอย่างมาก
และมีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของตลาดค่อนข้างสูง บริษัทที อยู่ในภาคธุรกิจที มีอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยี
อาจเผชิญกับความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน บริษัทที ผลิตสินค้าที มีลักษณะเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์มี
แนวโน้มที จะมีอัตรากําไรขั นต้นที น้อย และต้องรักษาเครือข่ายการจัดจําหน่ายและ Network เพื อรักษายอดขายให้เพียงพอ

7. ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน
เนื องจากทรัพย์สินของกองทุนอาจถูกนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั นโดยปกติแล้ว รายได้ที 
กองทุนได้รับจากการลงทุนเหล่านี จะเป็นสกุลเงินต่างประเทศ การที กองทุนเปิดรับเงินตราต่างประเทศและการเปลี ยนแปลง
มูลค่าของสกุลเงินต่างประเทศเมื อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลงและมูลค่าของเงินตรา
ต่างประเทศบางสกุลอาจมีความผันผวนในระดับสูง นอกจากนี กองทุนอาจมีค่าใช้จ่ายในการแปลงค่าเงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐ
และสกุลเงินต่างประเทศ

8. ความเสี ยงด้านการดูแลรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ
กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงเงินสดกับธนาคารต่างประเทศ, ตัวแทนและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที ได้รับการ
แต่งตั งจากผู้ดูแลของกองทุน การลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี ยงในการดูแลรักษาหลักทรัพย์มากกว่าการลงทุนใน
ตลาดที พัฒนาแล้ว ตลาดของประเทศที ด้อยพัฒนามีแนวโน้มที จะประสบปัญหากับการหักบัญชี, การชําระเงินและการถือหลัก
ทรัพย์โดยธนาคารท้องถิ น ตัวแทน และผู้รับฝากเงิน

9. ความเสี ยงของการลงทุนในต่างประเทศ
อาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชีวภาพ หรือภัยอื น ๆ อาจเกิดขึ นในภูมิภาคที กองทุนลงทุน ซึ งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
หรือการประกอบธุรกิจเฉพาะของบริษัทในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ ง ส่งผลกระทบต่อกองทุนจากการลงทุนในภูมิภาคที ได้รับผลก
ระทบหรือในภูมิภาคที เชื อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคที ได้รับผลกระทบ

10. ความเสี ยงจากการซื อขายในตลาดปิดระหว่างประเทศ
กองทุนอาจเข้าทําการซื อขายในตลาดแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศที อาจปิด ในขณะที ตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าลงทุน
ยังคงเปิดซื อตามปกติ การดําเนินธุรกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื อนระหว่างราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง
ดังกล่าวกับราคาล่าสุดของหลักทรัพย์นั น  (เช่น ราคาของกองทุนจากตลาดต่างประเทศที ปิด) ความคลาดเคลื อนเหล่านี อาจส่ง
ผลให้เกิด Premium หรือ Discount ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที อาจสูงกว่ามูลค่าของ ETF กองอื น

11. ความเสี ยงของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ผลการดําเนินงานของกองทุนขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของแต่ละบริษัทที กองทุนลงทุน การเปลี ยนแปลงเงื อนไขทางการเงิน
ของบริษัทดังกล่าวอาจทําให้มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวปรับลดลงได้

12. ความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ปัจจัยที ก่อให้เกิดความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ได้แก่ การเปลี ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ลักษณะการ
บริโภค ความคาดหวังของนักลงทุน และอื นๆ ซึ งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าการลงทุน โดยทั วไปแล้ว ตลาด
เกิดใหม่จะมีความผันผวนมากกว่าตลาดที พัฒนาแล้ว และอาจมีความผันผวนทางราคาอย่างมาก ตราสารอนุพันธ์ ออปชั น และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  (Warrants) ที อยู่ในกองทุนหลักอาจทําให้กองทุนหลักได้รับผลกระทบอย่างมากจากความผันผวนของ
ตลาด ความเคลื อนไหวในตลาดอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอย่างมาก

13. ความเสี ยงจากการไม่กระจายการลงทุน
กองทุนจัดอยู่ในประเภทการลงทุนที  "ไม่กระจายการลงทุน" ภายใต ้Investment Company Act of 1940 ("1940 Act") ส่ง
ผลให้กองทุนมีความเสี ยงที อาจเผชิญความผันผวนมากกว่ากองทุนที กระจายการลงทุน เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในจํานวน
บริษัทที น้อยกว่าหรืออาจลงทุนในบริษัทผู้ออกรายเดียว ผลที ได้คือกําไรและขาดทุนจากการลงทุนครั งเดียวอาจมีผลกระทบ
ต่อ NAV ของกองทุนมากกว่าและอาจทําให้กองทุนผันผวนมากกว่ากองทุนที ลงทุนกระจายตัวมากกว่า

14. ความเสี ยงด้านปฏิบัติการ
กองทุนมีความเสี ยงด้านปฏิบัติการที เกิดจากปัจจัยหลายประการซึ งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความผิดพลาดของคน ความผิด
พลาดในการประมวลผลและการสื อสาร ความผิดพลาดของผู้ให้บริการของกองทุน คู่สัญญา หรือบุคคลภายนอกอื น ๆ
กระบวนการและเทคโนโลยีเกิดความล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพ หรือความล้มเหลวของระบบ

15. ความเสี ยงของการบริหารแบบเชิงรับ
การลงทุนในกองทุนมีความเสี ยงคล้ายกับการลงทุนในกองทุนที ลงทุนในตราสารทุนที ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ความ
ผันผวนของตลาดที เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย และ
การรับรู้แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนไม่ได้มีการจัดการแบบ “เชิงรุก” ดังนั นผลการดําเนินงาน
ของกองทุนอาจต่ํากว่ากองทุนที มีการเปลี ยนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในรูปแบบเชิงรุก

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์&
อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลง
สกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนิน
การในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Global X Management Company LLC
หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์
อีทีเอฟ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยพลัน

(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วน
สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให ้
ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ งจะส่งผลให้มี net exposure ที เกี ยวข้องกับความเสี ยงต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์
(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับบริษัทจัดการในราคาตามมูลค่าที ตราไว้ โดยผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
จะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยการซื อขาย

หมายเหตุ :
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ สั งขายคืนหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Internet (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual
fund by phone) (ถ้ามี) , บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วย
ลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการ
ซื อขาย

หมายเหตุ : ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ
สั งขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั งผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
จัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) อย่างน้อย 1 ราย

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) ,
บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1  การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขายและเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1
หน่วยของการซื อขาย ได้ที บริษัทจัดการ ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที บริษัทจัดการกําหนด
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการภายหลังเวลาที บริษัทจัดการกําหนด ของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใด ให ้
ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไป

2) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5
วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
โดยบริษัทจะชําระเป็นเงินสดและ/หรือตะกร้าหลักทรัพย์ หรือวิธีการอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนด

ในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจต้องชําระเงินสดเป็นการเพิ มเติม หรือได้รับคืนเงินสด (ส่วน
ต่างเงินสด) ซึ งขึ นอยู่กับส่วนต่างของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของการซื อขาย และมูลค่าของตระกร้าหลักทรัพย ์(PDF)
และราคาซื อขายหน่วยลงทุน (กองทุนหลัก) ของวันทําการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การเพิ มขึ นของส่วนต่างเงินสดจะเพิ มขึ น
เป็นทวีคูณของหน่วยของการซื อขาย (CU)

3) ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั นได้ในระหว่างวันและเวลา
ทําการของบริษัทจัดการ ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

4) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนจะกระทําในวันทําการที ชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องอื นใด ประกาศกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจแก้ไขรายละเอียดโครงการเพื อเปลี ยนแปลงวันทําการลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในกรณีที กฎ
ระเบียบ และ/หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลง เพื อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎระเบียบดังกล่าว
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

5) บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์เพื อขอลดจํานวนหน่วยลงทุนที จะ
รับซื อคืนได้ตามวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
การลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือ
เกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขายคืนได้ เช่น การส่งคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักถูกระงับเป็นการชั วคราวในวันทําการดังกล่าว หรือบริษัทจัดการระงับการใช้สิทธิ
ของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามสัญญาระหว่างบริษัทจัดการ กับ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเข้าสู่ภาวะล้ม
ละลาย เป็นต้น โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน สําหรับผู้ลงทุนทั วไป

1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียด
ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี

ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดัง
กล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10

(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

5. ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไป สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามเงื อนไข ขั นตอนและวิธี
การรับซื อคืนที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด ทั งนี การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับผู้ลงทุนทั วไปนั น จะเป็นไปตามเงื อนไข
และวิธีการที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด

7.4.3 การซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุน
ของกองทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื อเป็นการเพิ มสภาพคล่องในการ
ลงทุนให้กับผู้สนใจลงทุนทั วไป โดยผู้ลงทุนทั วไป และผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถซื อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปที ซื อขายผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 

(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่ง
ทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง

(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น.

บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข วัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราว หรือถาวรได้
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและ
แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุนให้ต่างไปจากเดิมได้ เช่น หากผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการ
ตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจาก
วัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั งนี การเปลี ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งใ
ผู้ลงทุนทราบผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือนํา
ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ  7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (ถ้ามี) , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 

(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 

1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating)

ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot) ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน

วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์

1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด

3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคา
ตลาด ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล

5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 
1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 
1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ
2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บ
ไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้
รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 5 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดที เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการ จึงอาจ
เปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วง
ที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
แต่ละรายการที มีการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลา
ที บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง

(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม

(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ

(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี)

(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี

(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)

(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น

(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติม จํานวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวม

(21) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน เป็นไปตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการส่งมอบหลักทรัพย์สําหรับ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที จ่ายจริง

(23) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง

(24) ค่าผู้ทําหน้าที ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทั วไป ในกรณีที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป ที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการ
ซื อขายหลักทรัพย์ตามที ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และผู้ขายหน่วยลงทุนแต่ละรายอาจเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนครั ง
แรก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราที แตกต่างกัน

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ตามที นายทะเบียนเรียก
เก็บ

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียก
เก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น

2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง

3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ทั งนี ในช่วงก่อนวันที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะคํานวณ
ดังนี 

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ

ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

กองทุนมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศที มีเวลา ช้า กว่าประเทศไทยประมาณ 12 ชั วโมง ซึ งกองทุนนั นมีการประกาศ NAV
ภายในวันที  T+1 จึงทําให้กองทุนของไทยต้องคํานวณ NAV ภายใน T+1 วันทําการ และประกาศ NAV ภายใน T+2 วันทําการ

(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการ
ถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดัง
กล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1
วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัท
จัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2)

(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4     บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 

(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.

16.2.5 มูลค่าหน่วยลงทุนอ้างอิง (iNAV) คือ ราคาปัจจุบันของตะกร้าหลักทรัพย์ ณ ขณะที คํานวณ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุน
ต่อหน่วยของการซื อขายของกองทุนที เป็นส่วนประกอบของหน่วยของการซื อขาย ซึ งผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ณ
ขณะนั น ๆ โดยเบื องต้นบริษัทจัดการจะเป็นผู้คํานวณและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. < 1 สตางค์ หรือ
< 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วย
ไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์ และ
≥ 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/ราคา
หน่วย
เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจาก
วันที คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุนเปิด
โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของ
วันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วนที 
2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อ
หรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึง
การแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

1  ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ ง
มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุน
เปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

 1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ

2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัท
จัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ อาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ
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ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Robotics & Artificial Intelligence ETF 

1.3. ชื อย่อ :  UBOT 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ :

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) :  

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) :

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็น
ทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื อขาย

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ
ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

 บริษัทจัดการอาจพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื น
ใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั วไป ที ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศที ลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั วโลก ที เกี ยวข้องกับหุ่นยนต์ที ใช้ในอุตสาหกรรม (Robotics) และ
ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence (AI))

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื อเทียบกับดัชนี
อ้างอิง (Tracking Error) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมี
บางขณะที ค่า Tracking Error มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

นอกจากนี บริษัทจัดการกําหนดให้ผู้ดูแลสภาพคล่องพยายามทําหน้าที เพื อให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง
เมื อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมีบางขณะที ค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง เมื อ
เทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)

 กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ปัจจัยอ้างอิง : ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด (passive
management/index tracking)
โดย บลจ. จะพยายามดํารงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ
ดัชนีชี วัด (tracking error : “TE”) :  5.00 % ต่อปี

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื อ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ ง
กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุน

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America)
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนําเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือ ในรูปสกุลเงินอื นใด หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิแก้ไขรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
หรือตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) หรือตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Non
– investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade)
หรือตราสารที ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(listed securities) แล้วแต่กรณี ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
(FX Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจ
พิจารณาป้องกันความเสี ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น และ/หรือ อาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) ได ้ ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

(3) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อื นหรือทรัพย์สินอื น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้

(4) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

(5) ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา
ดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุ
นรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสม

ลักษณะสําคัญของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 
บริษัทจัดการ : 
(Investment Advisor)

Global X Management Company LLC 

วันที จัดตั งกองทุน : 9 ธันวาคม 2559
ประเภทโครงการ : ตราสารทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน :

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC.
ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทั วไปกองทุนจะใช้กลยุทธ ์Replication ซึ งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นส่วน
ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงนั น อย่างไรก็ตาม กองทุน
อาจใช้กลยุทธ์ลงทุนในหลักทรัพย์ตัวอย่างเพื อเป็นตัวแทนที เกี ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง
(Representative Sampling Strategy) เมื อกลยุทธ ์Replication อาจส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น เช่น เมื อมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือมีต้นทุนจํานวน
มากที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื อให้สัดส่วนการลงทุนใกล้เคียงดัชนี
อ้างอิง เช่น ในกรณีที หลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงไม่มีสภาพคล่องชั วคราว ไม่สามารถ
ลงทุนได้หรือสภาพคล่องน้อยลง หรือเป็นผลมาจากข้อจํากัดหรือข้อจํากัดทางกฎหมาย
(เช่น ข้อกําหนดด้านภาษี) ที ใช้กับกองทุนแต่ไม่ใช่ดัชนีอ้างอิง

ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อ
ขาย :

NASDAQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

วันทําการซื อขาย : ทุกวันทําการ
อายุโครงการ : ไม่กําหนด
การจ่ายเงินปันผล :  มีการจ่ายเงินปันผล

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน
และนายทะเบียน : 

Brown Brothers Harriman & Co 

Bloomberg Ticker :  BOTZ US 
Bloomberg Benchmark Ticker
: 

IBOTZNT

Website : 

Index provider :

https://www.globalxetfs.com/funds/botz/ 

INDXX, LLC.

ข้อมูลดัชนีชี วัด : 

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการ
ออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการ
ใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ขั นแรก : กรอบการคัดเลือกหลักทรัพย์

• บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ซึ งรวม
ถึงบริษัทที เกี ยวข้องกับการพัฒนาและการผลิตในด้าน

 หุ่นยนต์ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัต ิ: ผลิตภัณฑ์และบริการหุ่นยนต์ที 
ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการผลิต

 ยานยนต์และโดรนไร้คนขับ : ยานยนต์ไร้คนขับ (รวมทั ง Hardware และ Software
สําหรับรถยนต์ขับเคลื อนอัตโนมัต)ิ โดรน และหุ่นยนต์ที ใช้ในทางการทหารและตลาดผู้
บริโภคทั วไป

 หุ่นยนต์ที ไม่ได้ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม : หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ ์(AI)  ที ใช้ใน
เชิงการเกษตร การบริการทางการแพทย์ ผู้บริโภคทั วไป และการบันเทิง สันทนาการ
เป็นต้น

 ปัญญาประดิษฐ ์(AI) : Application เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ซึ งนํานวัตกรรม
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การคาดการณ,์ ระบบการทํางานโดย
อัตโนมัติ และอื นๆ

• บริษัทที มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้น หรือบริษัทที 
แสดงได้ว่าอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้นเป็นธุรกิจหลัก

ขั นที สอง : หลักทรัพย์ที จะผ่านการคัดเลือกมารวมอยู่ในดัชนี

• บริษัทที จะได้รับการพิจารณา จะต้อง

 มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 300 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดของประเทศที พัฒนาแล้ว

 มีปริมาณการซื อขายเฉลี ยรายวันในรอบ 6 เดือนล่าสุดไม่น้อยกว่า 2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือตั งแต่วันเสนอขายหุ้นทั วไปครั งแรก (IPO) ในกรณีของการเสนอขายหุ้น
ครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการออกดัชนีกําหนดไว)้

 ในกรณีที หลักทรัพย์นั น ไม่มีประวัติการซื อขายเป็นเวลา 6 เดือน สําหรับในกรณีของ
การเสนอขายหุ้นครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการดัชนี
กําหนดไว้ จะนําหลักทรัพย์นั นมารวมพิจารณาได้ หลักทรัพย์นั นต้องจดทะเบียนแล้ว
อย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันคัดเลือกหลักทรัพย์ และอย่างน้อย 3 เดือน สําหรับการเสนอ
ขายหุ้นครั งแรกในกรณีอื น

 มีจํานวนหุ้นที ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จํานวนหุ้นที จําหน่ายแล้วทั งหมด

• หลักทรัพย์ที จะยังคงอยู่ในดัชนีอ้างอิงต่อไปได้นั น จะต้องมีมูลค่าตามราคาตลาด
(Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีมูลค่าการซื อขาย
ต่อวันไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั งนี ยังคงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดอื นๆ
ด้วย

• การเสนอขายหุ้นครั งแรก (IPO) ที จะถือว่าเป็น Significant IPO ก็ต่อเมื อบริษัทนั น มี
มูลค่าตามราคาตลาด สูงกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทที เป็นองค์
ประกอบของดัชนี ณ วันที คํานวณเพื อทบทวนองค์ประกอบของดัชนี (Reconstitution
Selection Day)

นํ้าหนักของหลักทรัพย์ซึ งเป็นส่วนประกอบในดัชนี

• องค์ประกอบของดัชนีมีการคํานวณนํ้าหนักตามมูลค่าตามราคาตลาด โดยมีข้อ
กําหนดดังต่อไปนี 

 หลักทรัพย์แต่ละตัวจะมีน้ําหนักอย่างน้อยร้อยละ 0.3 และสูงสุดร้อยละ 8

 หลักทรัพย์แต่ละตัวที มีน้ําหนักเกินร้อยละ 5 เมื อรวมกันแล้วน้ําหนักจะต้องไม่เกินร้อย
ละ 40 ของนํ้าหนักของดัชนี และหลักทรัพย์ที เหลือจะมีน้ําหนักได้ไม่เกินร้อยละ 4.5

การปรับนํ้าหนัก (Rebalancing)

• การปรับนํ้าหนักและอาจมีการคัดหุ้นเข้า/ออก ในส่วนประกอบของดัชนี ซึ งจะทําเป็น
รายปี ในวันทําการซื อขายสุดท้ายของเดือนมิถุนายน

• จะทบทวนดัชนี ทุกครึ งปี เพื อพิจารณาบริษัทที มีการ IPO ใหม่ รวมถึงเพื อพิจารณา
การดําเนินงานขององค์กร (Corporate Action) ที อาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์นั นๆ
ด้วยเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที เก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.68

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและบริการ (12b1) ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอื นๆ 0.00

ค่าใช้จ่ายรวมในการดําเนินงานประจําปีของกองทุน 0.68

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ความเสี ยงที สําคัญของกองทุนหลัก

1. ความเสี ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risk) 
คือความเสี ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน ที เกิดจากการเปลี ยนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี ย และ Investor perception ซึ ง อาจส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ที ลงทุนปรับเพิ มขึ นหรือลดลง

2. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence 
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence อาจมีข้อจํากัดด้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน
หรือบุคลากร บริษัทเหล่านี มักเผชิญกับการแข่งขันที รุนแรงและผลิตภัณฑ์อาจล้าสมัยอย่างรวดเร็ว บริษัทเหล่านี ยังต้องพึ งพา
สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก และอาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียหรือการด้อยค่าของสินค้าเหล่านั น และไม่
สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทเหล่านี จะสามารถปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้จากการใช้เทคโนโลยีในทางที ผิด หรือคู่
แข่งจะไม่พัฒนาเทคโนโลยีที คล้ายคลึงหรือเหนือกว่าเทคโนโลยีของบริษัท บริษัทเหล่านี มักใช้จ่ายเงินลงทุนจํานวนมากใน
การวิจัยและพัฒนา และไม่มีการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที ผลิตโดยบริษัทเหล่านี จะประสบความสําเร็จเสมอไป
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence เป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ งอาจส่งผลเสียอย่างมาก
ต่อบริษัทเหล่านี บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก มีแนวโน้มที จะผันผวน
มากกว่าบริษัทที ไม่พึ งพาเทคโนโลยีมากนัก นอกจากนี วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาจต้องเผชิญกับ
การกฎระเบียบที เข้มงวดเพิ มขึ นในอนาคตซึ งอาจจํากัดการพัฒนาเทคโนโลยี และเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริษัทที 
พัฒนาและ/หรือใช้เทคโนโลยีเหล่านี ในทํานองเดียวกัน การรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคและแหล่งข้อมูลอื นๆ อาจต้องเผชิญ
กับการตรวจสอบที เพิ มขึ น บริษัทในภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
ที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจ
ขัดขวางความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน ลูกค้าและ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทเหล่านี 
อาจกระจุกตัวอยู่ในประเทศ ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเฉพาะ ซึ งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อหนึ งในประเทศ
ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเหล่านี อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัท กองทุนจะมีความเสี ยงทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชียและ
ในทวีปยุโรปมากกว่าภูมิภาคอื น

3. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม
บริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่อาจมีผลการดําเนินงานล้อไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้น ซึ งโดยทั วไปหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่
มีแนวโน้มที จะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหรือแย่กว่าตลาดหุ้นในแต่ละช่วงเวลา และในอดีตที ผ่านมา แต่ละช่วงเวลาอาจ
ครอบคลุมระยะเวลายาวนานหลายปีด้วยเช่นกัน

บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมอาจมีความผันผวนมากกว่าและมีแนวโน้มที จะมีสายผลิตภัณฑ์ที แคบกว่ามี
ทรัพยากรทางการเงินน้อยกว่า ความชํานาญและประสบการณ์ในการจัดการ และมีความได้เปรียบในการแข่งขันน้อยกว่าเมื อ
เปรียบเทียบกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ นอกจากนี บริษัทเหล่านี มักมีความผันผวนของราคามากกว่า ปริมาณการซื อขาย
น้อยกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกว่าบริษัทที มีขนาดใหญ่และเป็นที ยอมรับมากกว่า อย่างไรก็ดี ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเหมือนกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ได้

4. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
บริษัทในภาคอุตสาหกรรมอาจมีความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที มีลักษณะเฉพาะทาง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตอาจเผชิญกับสินค้าล้าสมัยเนื องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที รวดเร็ว กฎระเบียบของรัฐบาล
เหตุการณ์ต่างๆ ที เกิดขึ นในโลก และภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม บริษัทอาจ
ได้รับผลกระทบในทางลบจากความเสียหายต่อสิ งแวดล้อมและการเรียกร้องความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริษัทในภาค
อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที 
ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจขัดขวางความสามารถของบริษัทในการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน

5. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ IT 
บริษัทในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเผชิญการเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวงจรผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี สินค้าล้าสมัยอย่าง
รวดเร็ว ระเบียบราชการ และการแข่งขันที เพิ มขึ นทั งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั งการแข่งขันจากคู่แข่งจากต่างประเทศ
ด้วยต้นทุนการผลิตที ตํ่าลง บริษัทที ต้องพึ งพาเทคโนโลยีมีแนวโน้มที จะผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวมและประเด็นการจดสิทธิ
บัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีผลกระทบต่อบริษัทเหล่านี เช่นกัน นอกจากนี บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีข้อจํากัดด้าน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน หรือบุคลากร

6. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery)
ภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery) เป็นภาคที ใช้เงินทุนสูง เงินทุนหมุนเวียนและการจัดการบริหารกระแสเงินสด
เป็นสิ งสําคัญและมีผลต่อความสําเร็จของบริษัทเพราะการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและการครอบครองกิจการเป็นสิ งสําคัญ
ที จะรักษายอดขายและรายได้ วัฎจักรการลงทุนที ยาวนานเพิ มความท้าทายให้กับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเกี ยวกับการ
ขยายกําลังการผลิต ซึ งอาจจํากัดความสามารถของบริษัทในการเติบโตในช่วงที มีความต้องการเพิ มขึ น และอาจส่งผลให้มี
กําลังการผลิตส่วนเกินในช่วงเวลาที มีความต้องการลดลง ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจนี อาจขึ นอยู่กับวัฏจักรธุรกิจอย่างมาก
และมีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของตลาดค่อนข้างสูง บริษัทที อยู่ในภาคธุรกิจที มีอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยี
อาจเผชิญกับความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน บริษัทที ผลิตสินค้าที มีลักษณะเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์มี
แนวโน้มที จะมีอัตรากําไรขั นต้นที น้อย และต้องรักษาเครือข่ายการจัดจําหน่ายและ Network เพื อรักษายอดขายให้เพียงพอ

7. ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน
เนื องจากทรัพย์สินของกองทุนอาจถูกนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั นโดยปกติแล้ว รายได้ที 
กองทุนได้รับจากการลงทุนเหล่านี จะเป็นสกุลเงินต่างประเทศ การที กองทุนเปิดรับเงินตราต่างประเทศและการเปลี ยนแปลง
มูลค่าของสกุลเงินต่างประเทศเมื อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลงและมูลค่าของเงินตรา
ต่างประเทศบางสกุลอาจมีความผันผวนในระดับสูง นอกจากนี กองทุนอาจมีค่าใช้จ่ายในการแปลงค่าเงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐ
และสกุลเงินต่างประเทศ

8. ความเสี ยงด้านการดูแลรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ
กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงเงินสดกับธนาคารต่างประเทศ, ตัวแทนและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที ได้รับการ
แต่งตั งจากผู้ดูแลของกองทุน การลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี ยงในการดูแลรักษาหลักทรัพย์มากกว่าการลงทุนใน
ตลาดที พัฒนาแล้ว ตลาดของประเทศที ด้อยพัฒนามีแนวโน้มที จะประสบปัญหากับการหักบัญชี, การชําระเงินและการถือหลัก
ทรัพย์โดยธนาคารท้องถิ น ตัวแทน และผู้รับฝากเงิน

9. ความเสี ยงของการลงทุนในต่างประเทศ
อาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชีวภาพ หรือภัยอื น ๆ อาจเกิดขึ นในภูมิภาคที กองทุนลงทุน ซึ งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
หรือการประกอบธุรกิจเฉพาะของบริษัทในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ ง ส่งผลกระทบต่อกองทุนจากการลงทุนในภูมิภาคที ได้รับผลก
ระทบหรือในภูมิภาคที เชื อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคที ได้รับผลกระทบ

10. ความเสี ยงจากการซื อขายในตลาดปิดระหว่างประเทศ
กองทุนอาจเข้าทําการซื อขายในตลาดแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศที อาจปิด ในขณะที ตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าลงทุน
ยังคงเปิดซื อตามปกติ การดําเนินธุรกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื อนระหว่างราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง
ดังกล่าวกับราคาล่าสุดของหลักทรัพย์นั น  (เช่น ราคาของกองทุนจากตลาดต่างประเทศที ปิด) ความคลาดเคลื อนเหล่านี อาจส่ง
ผลให้เกิด Premium หรือ Discount ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที อาจสูงกว่ามูลค่าของ ETF กองอื น

11. ความเสี ยงของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ผลการดําเนินงานของกองทุนขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของแต่ละบริษัทที กองทุนลงทุน การเปลี ยนแปลงเงื อนไขทางการเงิน
ของบริษัทดังกล่าวอาจทําให้มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวปรับลดลงได้

12. ความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ปัจจัยที ก่อให้เกิดความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ได้แก่ การเปลี ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ลักษณะการ
บริโภค ความคาดหวังของนักลงทุน และอื นๆ ซึ งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าการลงทุน โดยทั วไปแล้ว ตลาด
เกิดใหม่จะมีความผันผวนมากกว่าตลาดที พัฒนาแล้ว และอาจมีความผันผวนทางราคาอย่างมาก ตราสารอนุพันธ์ ออปชั น และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  (Warrants) ที อยู่ในกองทุนหลักอาจทําให้กองทุนหลักได้รับผลกระทบอย่างมากจากความผันผวนของ
ตลาด ความเคลื อนไหวในตลาดอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอย่างมาก

13. ความเสี ยงจากการไม่กระจายการลงทุน
กองทุนจัดอยู่ในประเภทการลงทุนที  "ไม่กระจายการลงทุน" ภายใต ้Investment Company Act of 1940 ("1940 Act") ส่ง
ผลให้กองทุนมีความเสี ยงที อาจเผชิญความผันผวนมากกว่ากองทุนที กระจายการลงทุน เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในจํานวน
บริษัทที น้อยกว่าหรืออาจลงทุนในบริษัทผู้ออกรายเดียว ผลที ได้คือกําไรและขาดทุนจากการลงทุนครั งเดียวอาจมีผลกระทบ
ต่อ NAV ของกองทุนมากกว่าและอาจทําให้กองทุนผันผวนมากกว่ากองทุนที ลงทุนกระจายตัวมากกว่า

14. ความเสี ยงด้านปฏิบัติการ
กองทุนมีความเสี ยงด้านปฏิบัติการที เกิดจากปัจจัยหลายประการซึ งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความผิดพลาดของคน ความผิด
พลาดในการประมวลผลและการสื อสาร ความผิดพลาดของผู้ให้บริการของกองทุน คู่สัญญา หรือบุคคลภายนอกอื น ๆ
กระบวนการและเทคโนโลยีเกิดความล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพ หรือความล้มเหลวของระบบ

15. ความเสี ยงของการบริหารแบบเชิงรับ
การลงทุนในกองทุนมีความเสี ยงคล้ายกับการลงทุนในกองทุนที ลงทุนในตราสารทุนที ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ความ
ผันผวนของตลาดที เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย และ
การรับรู้แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนไม่ได้มีการจัดการแบบ “เชิงรุก” ดังนั นผลการดําเนินงาน
ของกองทุนอาจต่ํากว่ากองทุนที มีการเปลี ยนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในรูปแบบเชิงรุก

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์&
อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลง
สกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนิน
การในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Global X Management Company LLC
หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์
อีทีเอฟ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยพลัน

(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วน
สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให ้
ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ งจะส่งผลให้มี net exposure ที เกี ยวข้องกับความเสี ยงต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์
(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับบริษัทจัดการในราคาตามมูลค่าที ตราไว้ โดยผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
จะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยการซื อขาย

หมายเหตุ :
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ สั งขายคืนหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Internet (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual
fund by phone) (ถ้ามี) , บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วย
ลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการ
ซื อขาย

หมายเหตุ : ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ
สั งขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั งผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
จัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) อย่างน้อย 1 ราย

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) ,
บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1  การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขายและเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1
หน่วยของการซื อขาย ได้ที บริษัทจัดการ ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที บริษัทจัดการกําหนด
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการภายหลังเวลาที บริษัทจัดการกําหนด ของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใด ให ้
ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไป

2) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5
วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
โดยบริษัทจะชําระเป็นเงินสดและ/หรือตะกร้าหลักทรัพย์ หรือวิธีการอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนด

ในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจต้องชําระเงินสดเป็นการเพิ มเติม หรือได้รับคืนเงินสด (ส่วน
ต่างเงินสด) ซึ งขึ นอยู่กับส่วนต่างของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของการซื อขาย และมูลค่าของตระกร้าหลักทรัพย ์(PDF)
และราคาซื อขายหน่วยลงทุน (กองทุนหลัก) ของวันทําการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การเพิ มขึ นของส่วนต่างเงินสดจะเพิ มขึ น
เป็นทวีคูณของหน่วยของการซื อขาย (CU)

3) ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั นได้ในระหว่างวันและเวลา
ทําการของบริษัทจัดการ ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

4) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนจะกระทําในวันทําการที ชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องอื นใด ประกาศกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจแก้ไขรายละเอียดโครงการเพื อเปลี ยนแปลงวันทําการลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในกรณีที กฎ
ระเบียบ และ/หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลง เพื อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎระเบียบดังกล่าว
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

5) บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์เพื อขอลดจํานวนหน่วยลงทุนที จะ
รับซื อคืนได้ตามวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
การลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือ
เกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขายคืนได้ เช่น การส่งคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักถูกระงับเป็นการชั วคราวในวันทําการดังกล่าว หรือบริษัทจัดการระงับการใช้สิทธิ
ของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามสัญญาระหว่างบริษัทจัดการ กับ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเข้าสู่ภาวะล้ม
ละลาย เป็นต้น โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน สําหรับผู้ลงทุนทั วไป

1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียด
ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี

ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดัง
กล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10

(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

5. ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไป สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามเงื อนไข ขั นตอนและวิธี
การรับซื อคืนที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด ทั งนี การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับผู้ลงทุนทั วไปนั น จะเป็นไปตามเงื อนไข
และวิธีการที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด

7.4.3 การซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุน
ของกองทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื อเป็นการเพิ มสภาพคล่องในการ
ลงทุนให้กับผู้สนใจลงทุนทั วไป โดยผู้ลงทุนทั วไป และผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถซื อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปที ซื อขายผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 

(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่ง
ทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง

(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น.

บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข วัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราว หรือถาวรได้
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและ
แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุนให้ต่างไปจากเดิมได้ เช่น หากผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการ
ตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจาก
วัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั งนี การเปลี ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งใ
ผู้ลงทุนทราบผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือนํา
ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ  7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (ถ้ามี) , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 

(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 

1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating)

ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot) ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน

วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์

1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด

3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคา
ตลาด ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล

5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 
1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 
1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ
2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บ
ไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้
รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 5 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดที เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการ จึงอาจ
เปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วง
ที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
แต่ละรายการที มีการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลา
ที บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง

(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม

(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ

(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี)

(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี

(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)

(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น

(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติม จํานวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวม

(21) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน เป็นไปตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการส่งมอบหลักทรัพย์สําหรับ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที จ่ายจริง

(23) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง

(24) ค่าผู้ทําหน้าที ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทั วไป ในกรณีที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป ที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการ
ซื อขายหลักทรัพย์ตามที ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และผู้ขายหน่วยลงทุนแต่ละรายอาจเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนครั ง
แรก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราที แตกต่างกัน

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ตามที นายทะเบียนเรียก
เก็บ

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียก
เก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น

2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง

3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ทั งนี ในช่วงก่อนวันที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะคํานวณ
ดังนี 

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ

ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

กองทุนมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศที มีเวลา ช้า กว่าประเทศไทยประมาณ 12 ชั วโมง ซึ งกองทุนนั นมีการประกาศ NAV
ภายในวันที  T+1 จึงทําให้กองทุนของไทยต้องคํานวณ NAV ภายใน T+1 วันทําการ และประกาศ NAV ภายใน T+2 วันทําการ

(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการ
ถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดัง
กล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1
วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัท
จัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2)

(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4     บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 

(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.

16.2.5 มูลค่าหน่วยลงทุนอ้างอิง (iNAV) คือ ราคาปัจจุบันของตะกร้าหลักทรัพย์ ณ ขณะที คํานวณ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุน
ต่อหน่วยของการซื อขายของกองทุนที เป็นส่วนประกอบของหน่วยของการซื อขาย ซึ งผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ณ
ขณะนั น ๆ โดยเบื องต้นบริษัทจัดการจะเป็นผู้คํานวณและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. < 1 สตางค์ หรือ
< 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วย
ไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์ และ
≥ 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/ราคา
หน่วย
เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจาก
วันที คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุนเปิด
โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของ
วันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วนที 
2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อ
หรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึง
การแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

1  ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ ง
มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุน
เปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

 1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ

2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัท
จัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ อาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ

07/06/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0064/2565] หน้า 32 / 39



ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Robotics & Artificial Intelligence ETF 

1.3. ชื อย่อ :  UBOT 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ :

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) :  

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) :

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็น
ทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื อขาย

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ
ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

 บริษัทจัดการอาจพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื น
ใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั วไป ที ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศที ลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั วโลก ที เกี ยวข้องกับหุ่นยนต์ที ใช้ในอุตสาหกรรม (Robotics) และ
ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence (AI))

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื อเทียบกับดัชนี
อ้างอิง (Tracking Error) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมี
บางขณะที ค่า Tracking Error มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

นอกจากนี บริษัทจัดการกําหนดให้ผู้ดูแลสภาพคล่องพยายามทําหน้าที เพื อให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง
เมื อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมีบางขณะที ค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง เมื อ
เทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)

 กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ปัจจัยอ้างอิง : ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด (passive
management/index tracking)
โดย บลจ. จะพยายามดํารงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ
ดัชนีชี วัด (tracking error : “TE”) :  5.00 % ต่อปี

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื อ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ ง
กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุน

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America)
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนําเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือ ในรูปสกุลเงินอื นใด หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิแก้ไขรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
หรือตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) หรือตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Non
– investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade)
หรือตราสารที ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(listed securities) แล้วแต่กรณี ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
(FX Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจ
พิจารณาป้องกันความเสี ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น และ/หรือ อาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) ได ้ ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

(3) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อื นหรือทรัพย์สินอื น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้

(4) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

(5) ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา
ดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุ
นรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสม

ลักษณะสําคัญของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 
บริษัทจัดการ : 
(Investment Advisor)

Global X Management Company LLC 

วันที จัดตั งกองทุน : 9 ธันวาคม 2559
ประเภทโครงการ : ตราสารทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน :

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC.
ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทั วไปกองทุนจะใช้กลยุทธ ์Replication ซึ งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นส่วน
ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงนั น อย่างไรก็ตาม กองทุน
อาจใช้กลยุทธ์ลงทุนในหลักทรัพย์ตัวอย่างเพื อเป็นตัวแทนที เกี ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง
(Representative Sampling Strategy) เมื อกลยุทธ ์Replication อาจส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น เช่น เมื อมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือมีต้นทุนจํานวน
มากที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื อให้สัดส่วนการลงทุนใกล้เคียงดัชนี
อ้างอิง เช่น ในกรณีที หลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงไม่มีสภาพคล่องชั วคราว ไม่สามารถ
ลงทุนได้หรือสภาพคล่องน้อยลง หรือเป็นผลมาจากข้อจํากัดหรือข้อจํากัดทางกฎหมาย
(เช่น ข้อกําหนดด้านภาษี) ที ใช้กับกองทุนแต่ไม่ใช่ดัชนีอ้างอิง

ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อ
ขาย :

NASDAQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

วันทําการซื อขาย : ทุกวันทําการ
อายุโครงการ : ไม่กําหนด
การจ่ายเงินปันผล :  มีการจ่ายเงินปันผล

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน
และนายทะเบียน : 

Brown Brothers Harriman & Co 

Bloomberg Ticker :  BOTZ US 
Bloomberg Benchmark Ticker
: 

IBOTZNT

Website : 

Index provider :

https://www.globalxetfs.com/funds/botz/ 

INDXX, LLC.

ข้อมูลดัชนีชี วัด : 

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการ
ออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการ
ใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ขั นแรก : กรอบการคัดเลือกหลักทรัพย์

• บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ซึ งรวม
ถึงบริษัทที เกี ยวข้องกับการพัฒนาและการผลิตในด้าน

 หุ่นยนต์ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัต ิ: ผลิตภัณฑ์และบริการหุ่นยนต์ที 
ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการผลิต

 ยานยนต์และโดรนไร้คนขับ : ยานยนต์ไร้คนขับ (รวมทั ง Hardware และ Software
สําหรับรถยนต์ขับเคลื อนอัตโนมัต)ิ โดรน และหุ่นยนต์ที ใช้ในทางการทหารและตลาดผู้
บริโภคทั วไป

 หุ่นยนต์ที ไม่ได้ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม : หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ ์(AI)  ที ใช้ใน
เชิงการเกษตร การบริการทางการแพทย์ ผู้บริโภคทั วไป และการบันเทิง สันทนาการ
เป็นต้น

 ปัญญาประดิษฐ ์(AI) : Application เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ซึ งนํานวัตกรรม
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การคาดการณ,์ ระบบการทํางานโดย
อัตโนมัติ และอื นๆ

• บริษัทที มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้น หรือบริษัทที 
แสดงได้ว่าอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้นเป็นธุรกิจหลัก

ขั นที สอง : หลักทรัพย์ที จะผ่านการคัดเลือกมารวมอยู่ในดัชนี

• บริษัทที จะได้รับการพิจารณา จะต้อง

 มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 300 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดของประเทศที พัฒนาแล้ว

 มีปริมาณการซื อขายเฉลี ยรายวันในรอบ 6 เดือนล่าสุดไม่น้อยกว่า 2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือตั งแต่วันเสนอขายหุ้นทั วไปครั งแรก (IPO) ในกรณีของการเสนอขายหุ้น
ครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการออกดัชนีกําหนดไว)้

 ในกรณีที หลักทรัพย์นั น ไม่มีประวัติการซื อขายเป็นเวลา 6 เดือน สําหรับในกรณีของ
การเสนอขายหุ้นครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการดัชนี
กําหนดไว้ จะนําหลักทรัพย์นั นมารวมพิจารณาได้ หลักทรัพย์นั นต้องจดทะเบียนแล้ว
อย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันคัดเลือกหลักทรัพย์ และอย่างน้อย 3 เดือน สําหรับการเสนอ
ขายหุ้นครั งแรกในกรณีอื น

 มีจํานวนหุ้นที ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จํานวนหุ้นที จําหน่ายแล้วทั งหมด

• หลักทรัพย์ที จะยังคงอยู่ในดัชนีอ้างอิงต่อไปได้นั น จะต้องมีมูลค่าตามราคาตลาด
(Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีมูลค่าการซื อขาย
ต่อวันไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั งนี ยังคงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดอื นๆ
ด้วย

• การเสนอขายหุ้นครั งแรก (IPO) ที จะถือว่าเป็น Significant IPO ก็ต่อเมื อบริษัทนั น มี
มูลค่าตามราคาตลาด สูงกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทที เป็นองค์
ประกอบของดัชนี ณ วันที คํานวณเพื อทบทวนองค์ประกอบของดัชนี (Reconstitution
Selection Day)

นํ้าหนักของหลักทรัพย์ซึ งเป็นส่วนประกอบในดัชนี

• องค์ประกอบของดัชนีมีการคํานวณนํ้าหนักตามมูลค่าตามราคาตลาด โดยมีข้อ
กําหนดดังต่อไปนี 

 หลักทรัพย์แต่ละตัวจะมีน้ําหนักอย่างน้อยร้อยละ 0.3 และสูงสุดร้อยละ 8

 หลักทรัพย์แต่ละตัวที มีน้ําหนักเกินร้อยละ 5 เมื อรวมกันแล้วน้ําหนักจะต้องไม่เกินร้อย
ละ 40 ของนํ้าหนักของดัชนี และหลักทรัพย์ที เหลือจะมีน้ําหนักได้ไม่เกินร้อยละ 4.5

การปรับนํ้าหนัก (Rebalancing)

• การปรับนํ้าหนักและอาจมีการคัดหุ้นเข้า/ออก ในส่วนประกอบของดัชนี ซึ งจะทําเป็น
รายปี ในวันทําการซื อขายสุดท้ายของเดือนมิถุนายน

• จะทบทวนดัชนี ทุกครึ งปี เพื อพิจารณาบริษัทที มีการ IPO ใหม่ รวมถึงเพื อพิจารณา
การดําเนินงานขององค์กร (Corporate Action) ที อาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์นั นๆ
ด้วยเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที เก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.68

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและบริการ (12b1) ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอื นๆ 0.00

ค่าใช้จ่ายรวมในการดําเนินงานประจําปีของกองทุน 0.68

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ความเสี ยงที สําคัญของกองทุนหลัก

1. ความเสี ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risk) 
คือความเสี ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน ที เกิดจากการเปลี ยนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี ย และ Investor perception ซึ ง อาจส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ที ลงทุนปรับเพิ มขึ นหรือลดลง

2. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence 
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence อาจมีข้อจํากัดด้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน
หรือบุคลากร บริษัทเหล่านี มักเผชิญกับการแข่งขันที รุนแรงและผลิตภัณฑ์อาจล้าสมัยอย่างรวดเร็ว บริษัทเหล่านี ยังต้องพึ งพา
สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก และอาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียหรือการด้อยค่าของสินค้าเหล่านั น และไม่
สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทเหล่านี จะสามารถปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้จากการใช้เทคโนโลยีในทางที ผิด หรือคู่
แข่งจะไม่พัฒนาเทคโนโลยีที คล้ายคลึงหรือเหนือกว่าเทคโนโลยีของบริษัท บริษัทเหล่านี มักใช้จ่ายเงินลงทุนจํานวนมากใน
การวิจัยและพัฒนา และไม่มีการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที ผลิตโดยบริษัทเหล่านี จะประสบความสําเร็จเสมอไป
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence เป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ งอาจส่งผลเสียอย่างมาก
ต่อบริษัทเหล่านี บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก มีแนวโน้มที จะผันผวน
มากกว่าบริษัทที ไม่พึ งพาเทคโนโลยีมากนัก นอกจากนี วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาจต้องเผชิญกับ
การกฎระเบียบที เข้มงวดเพิ มขึ นในอนาคตซึ งอาจจํากัดการพัฒนาเทคโนโลยี และเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริษัทที 
พัฒนาและ/หรือใช้เทคโนโลยีเหล่านี ในทํานองเดียวกัน การรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคและแหล่งข้อมูลอื นๆ อาจต้องเผชิญ
กับการตรวจสอบที เพิ มขึ น บริษัทในภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
ที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจ
ขัดขวางความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน ลูกค้าและ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทเหล่านี 
อาจกระจุกตัวอยู่ในประเทศ ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเฉพาะ ซึ งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อหนึ งในประเทศ
ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเหล่านี อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัท กองทุนจะมีความเสี ยงทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชียและ
ในทวีปยุโรปมากกว่าภูมิภาคอื น

3. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม
บริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่อาจมีผลการดําเนินงานล้อไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้น ซึ งโดยทั วไปหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่
มีแนวโน้มที จะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหรือแย่กว่าตลาดหุ้นในแต่ละช่วงเวลา และในอดีตที ผ่านมา แต่ละช่วงเวลาอาจ
ครอบคลุมระยะเวลายาวนานหลายปีด้วยเช่นกัน

บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมอาจมีความผันผวนมากกว่าและมีแนวโน้มที จะมีสายผลิตภัณฑ์ที แคบกว่ามี
ทรัพยากรทางการเงินน้อยกว่า ความชํานาญและประสบการณ์ในการจัดการ และมีความได้เปรียบในการแข่งขันน้อยกว่าเมื อ
เปรียบเทียบกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ นอกจากนี บริษัทเหล่านี มักมีความผันผวนของราคามากกว่า ปริมาณการซื อขาย
น้อยกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกว่าบริษัทที มีขนาดใหญ่และเป็นที ยอมรับมากกว่า อย่างไรก็ดี ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเหมือนกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ได้

4. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
บริษัทในภาคอุตสาหกรรมอาจมีความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที มีลักษณะเฉพาะทาง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตอาจเผชิญกับสินค้าล้าสมัยเนื องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที รวดเร็ว กฎระเบียบของรัฐบาล
เหตุการณ์ต่างๆ ที เกิดขึ นในโลก และภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม บริษัทอาจ
ได้รับผลกระทบในทางลบจากความเสียหายต่อสิ งแวดล้อมและการเรียกร้องความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริษัทในภาค
อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที 
ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจขัดขวางความสามารถของบริษัทในการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน

5. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ IT 
บริษัทในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเผชิญการเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวงจรผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี สินค้าล้าสมัยอย่าง
รวดเร็ว ระเบียบราชการ และการแข่งขันที เพิ มขึ นทั งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั งการแข่งขันจากคู่แข่งจากต่างประเทศ
ด้วยต้นทุนการผลิตที ตํ่าลง บริษัทที ต้องพึ งพาเทคโนโลยีมีแนวโน้มที จะผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวมและประเด็นการจดสิทธิ
บัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีผลกระทบต่อบริษัทเหล่านี เช่นกัน นอกจากนี บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีข้อจํากัดด้าน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน หรือบุคลากร

6. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery)
ภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery) เป็นภาคที ใช้เงินทุนสูง เงินทุนหมุนเวียนและการจัดการบริหารกระแสเงินสด
เป็นสิ งสําคัญและมีผลต่อความสําเร็จของบริษัทเพราะการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและการครอบครองกิจการเป็นสิ งสําคัญ
ที จะรักษายอดขายและรายได้ วัฎจักรการลงทุนที ยาวนานเพิ มความท้าทายให้กับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเกี ยวกับการ
ขยายกําลังการผลิต ซึ งอาจจํากัดความสามารถของบริษัทในการเติบโตในช่วงที มีความต้องการเพิ มขึ น และอาจส่งผลให้มี
กําลังการผลิตส่วนเกินในช่วงเวลาที มีความต้องการลดลง ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจนี อาจขึ นอยู่กับวัฏจักรธุรกิจอย่างมาก
และมีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของตลาดค่อนข้างสูง บริษัทที อยู่ในภาคธุรกิจที มีอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยี
อาจเผชิญกับความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน บริษัทที ผลิตสินค้าที มีลักษณะเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์มี
แนวโน้มที จะมีอัตรากําไรขั นต้นที น้อย และต้องรักษาเครือข่ายการจัดจําหน่ายและ Network เพื อรักษายอดขายให้เพียงพอ

7. ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน
เนื องจากทรัพย์สินของกองทุนอาจถูกนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั นโดยปกติแล้ว รายได้ที 
กองทุนได้รับจากการลงทุนเหล่านี จะเป็นสกุลเงินต่างประเทศ การที กองทุนเปิดรับเงินตราต่างประเทศและการเปลี ยนแปลง
มูลค่าของสกุลเงินต่างประเทศเมื อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลงและมูลค่าของเงินตรา
ต่างประเทศบางสกุลอาจมีความผันผวนในระดับสูง นอกจากนี กองทุนอาจมีค่าใช้จ่ายในการแปลงค่าเงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐ
และสกุลเงินต่างประเทศ

8. ความเสี ยงด้านการดูแลรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ
กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงเงินสดกับธนาคารต่างประเทศ, ตัวแทนและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที ได้รับการ
แต่งตั งจากผู้ดูแลของกองทุน การลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี ยงในการดูแลรักษาหลักทรัพย์มากกว่าการลงทุนใน
ตลาดที พัฒนาแล้ว ตลาดของประเทศที ด้อยพัฒนามีแนวโน้มที จะประสบปัญหากับการหักบัญชี, การชําระเงินและการถือหลัก
ทรัพย์โดยธนาคารท้องถิ น ตัวแทน และผู้รับฝากเงิน

9. ความเสี ยงของการลงทุนในต่างประเทศ
อาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชีวภาพ หรือภัยอื น ๆ อาจเกิดขึ นในภูมิภาคที กองทุนลงทุน ซึ งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
หรือการประกอบธุรกิจเฉพาะของบริษัทในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ ง ส่งผลกระทบต่อกองทุนจากการลงทุนในภูมิภาคที ได้รับผลก
ระทบหรือในภูมิภาคที เชื อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคที ได้รับผลกระทบ

10. ความเสี ยงจากการซื อขายในตลาดปิดระหว่างประเทศ
กองทุนอาจเข้าทําการซื อขายในตลาดแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศที อาจปิด ในขณะที ตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าลงทุน
ยังคงเปิดซื อตามปกติ การดําเนินธุรกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื อนระหว่างราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง
ดังกล่าวกับราคาล่าสุดของหลักทรัพย์นั น  (เช่น ราคาของกองทุนจากตลาดต่างประเทศที ปิด) ความคลาดเคลื อนเหล่านี อาจส่ง
ผลให้เกิด Premium หรือ Discount ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที อาจสูงกว่ามูลค่าของ ETF กองอื น

11. ความเสี ยงของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ผลการดําเนินงานของกองทุนขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของแต่ละบริษัทที กองทุนลงทุน การเปลี ยนแปลงเงื อนไขทางการเงิน
ของบริษัทดังกล่าวอาจทําให้มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวปรับลดลงได้

12. ความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ปัจจัยที ก่อให้เกิดความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ได้แก่ การเปลี ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ลักษณะการ
บริโภค ความคาดหวังของนักลงทุน และอื นๆ ซึ งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าการลงทุน โดยทั วไปแล้ว ตลาด
เกิดใหม่จะมีความผันผวนมากกว่าตลาดที พัฒนาแล้ว และอาจมีความผันผวนทางราคาอย่างมาก ตราสารอนุพันธ์ ออปชั น และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  (Warrants) ที อยู่ในกองทุนหลักอาจทําให้กองทุนหลักได้รับผลกระทบอย่างมากจากความผันผวนของ
ตลาด ความเคลื อนไหวในตลาดอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอย่างมาก

13. ความเสี ยงจากการไม่กระจายการลงทุน
กองทุนจัดอยู่ในประเภทการลงทุนที  "ไม่กระจายการลงทุน" ภายใต ้Investment Company Act of 1940 ("1940 Act") ส่ง
ผลให้กองทุนมีความเสี ยงที อาจเผชิญความผันผวนมากกว่ากองทุนที กระจายการลงทุน เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในจํานวน
บริษัทที น้อยกว่าหรืออาจลงทุนในบริษัทผู้ออกรายเดียว ผลที ได้คือกําไรและขาดทุนจากการลงทุนครั งเดียวอาจมีผลกระทบ
ต่อ NAV ของกองทุนมากกว่าและอาจทําให้กองทุนผันผวนมากกว่ากองทุนที ลงทุนกระจายตัวมากกว่า

14. ความเสี ยงด้านปฏิบัติการ
กองทุนมีความเสี ยงด้านปฏิบัติการที เกิดจากปัจจัยหลายประการซึ งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความผิดพลาดของคน ความผิด
พลาดในการประมวลผลและการสื อสาร ความผิดพลาดของผู้ให้บริการของกองทุน คู่สัญญา หรือบุคคลภายนอกอื น ๆ
กระบวนการและเทคโนโลยีเกิดความล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพ หรือความล้มเหลวของระบบ

15. ความเสี ยงของการบริหารแบบเชิงรับ
การลงทุนในกองทุนมีความเสี ยงคล้ายกับการลงทุนในกองทุนที ลงทุนในตราสารทุนที ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ความ
ผันผวนของตลาดที เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย และ
การรับรู้แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนไม่ได้มีการจัดการแบบ “เชิงรุก” ดังนั นผลการดําเนินงาน
ของกองทุนอาจต่ํากว่ากองทุนที มีการเปลี ยนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในรูปแบบเชิงรุก

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์&
อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลง
สกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนิน
การในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Global X Management Company LLC
หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์
อีทีเอฟ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยพลัน

(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วน
สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให ้
ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ งจะส่งผลให้มี net exposure ที เกี ยวข้องกับความเสี ยงต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์
(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับบริษัทจัดการในราคาตามมูลค่าที ตราไว้ โดยผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
จะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยการซื อขาย

หมายเหตุ :
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ สั งขายคืนหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Internet (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual
fund by phone) (ถ้ามี) , บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วย
ลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการ
ซื อขาย

หมายเหตุ : ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ
สั งขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั งผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
จัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) อย่างน้อย 1 ราย

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) ,
บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1  การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขายและเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1
หน่วยของการซื อขาย ได้ที บริษัทจัดการ ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที บริษัทจัดการกําหนด
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการภายหลังเวลาที บริษัทจัดการกําหนด ของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใด ให ้
ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไป

2) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5
วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
โดยบริษัทจะชําระเป็นเงินสดและ/หรือตะกร้าหลักทรัพย์ หรือวิธีการอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนด

ในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจต้องชําระเงินสดเป็นการเพิ มเติม หรือได้รับคืนเงินสด (ส่วน
ต่างเงินสด) ซึ งขึ นอยู่กับส่วนต่างของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของการซื อขาย และมูลค่าของตระกร้าหลักทรัพย ์(PDF)
และราคาซื อขายหน่วยลงทุน (กองทุนหลัก) ของวันทําการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การเพิ มขึ นของส่วนต่างเงินสดจะเพิ มขึ น
เป็นทวีคูณของหน่วยของการซื อขาย (CU)

3) ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั นได้ในระหว่างวันและเวลา
ทําการของบริษัทจัดการ ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

4) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนจะกระทําในวันทําการที ชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องอื นใด ประกาศกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจแก้ไขรายละเอียดโครงการเพื อเปลี ยนแปลงวันทําการลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในกรณีที กฎ
ระเบียบ และ/หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลง เพื อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎระเบียบดังกล่าว
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

5) บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์เพื อขอลดจํานวนหน่วยลงทุนที จะ
รับซื อคืนได้ตามวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
การลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือ
เกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขายคืนได้ เช่น การส่งคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักถูกระงับเป็นการชั วคราวในวันทําการดังกล่าว หรือบริษัทจัดการระงับการใช้สิทธิ
ของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามสัญญาระหว่างบริษัทจัดการ กับ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเข้าสู่ภาวะล้ม
ละลาย เป็นต้น โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน สําหรับผู้ลงทุนทั วไป

1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียด
ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี

ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดัง
กล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10

(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

5. ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไป สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามเงื อนไข ขั นตอนและวิธี
การรับซื อคืนที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด ทั งนี การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับผู้ลงทุนทั วไปนั น จะเป็นไปตามเงื อนไข
และวิธีการที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด

7.4.3 การซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุน
ของกองทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื อเป็นการเพิ มสภาพคล่องในการ
ลงทุนให้กับผู้สนใจลงทุนทั วไป โดยผู้ลงทุนทั วไป และผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถซื อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปที ซื อขายผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 

(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่ง
ทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง

(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น.

บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข วัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราว หรือถาวรได้
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและ
แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุนให้ต่างไปจากเดิมได้ เช่น หากผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการ
ตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจาก
วัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั งนี การเปลี ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งใ
ผู้ลงทุนทราบผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือนํา
ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ  7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (ถ้ามี) , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 

(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 

1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating)

ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot) ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน

วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์

1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด

3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคา
ตลาด ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล

5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 
1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 
1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ
2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บ
ไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้
รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 5 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดที เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการ จึงอาจ
เปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วง
ที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
แต่ละรายการที มีการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลา
ที บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง

(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม

(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ

(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี)

(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี

(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)

(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น

(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติม จํานวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวม

(21) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน เป็นไปตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการส่งมอบหลักทรัพย์สําหรับ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที จ่ายจริง

(23) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง

(24) ค่าผู้ทําหน้าที ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทั วไป ในกรณีที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป ที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการ
ซื อขายหลักทรัพย์ตามที ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และผู้ขายหน่วยลงทุนแต่ละรายอาจเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนครั ง
แรก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราที แตกต่างกัน

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ตามที นายทะเบียนเรียก
เก็บ

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียก
เก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น

2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง

3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ทั งนี ในช่วงก่อนวันที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะคํานวณ
ดังนี 

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ

ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

กองทุนมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศที มีเวลา ช้า กว่าประเทศไทยประมาณ 12 ชั วโมง ซึ งกองทุนนั นมีการประกาศ NAV
ภายในวันที  T+1 จึงทําให้กองทุนของไทยต้องคํานวณ NAV ภายใน T+1 วันทําการ และประกาศ NAV ภายใน T+2 วันทําการ

(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการ
ถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดัง
กล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1
วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัท
จัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2)

(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4     บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 

(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.

16.2.5 มูลค่าหน่วยลงทุนอ้างอิง (iNAV) คือ ราคาปัจจุบันของตะกร้าหลักทรัพย์ ณ ขณะที คํานวณ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุน
ต่อหน่วยของการซื อขายของกองทุนที เป็นส่วนประกอบของหน่วยของการซื อขาย ซึ งผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ณ
ขณะนั น ๆ โดยเบื องต้นบริษัทจัดการจะเป็นผู้คํานวณและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. < 1 สตางค์ หรือ
< 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วย
ไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์ และ
≥ 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/ราคา
หน่วย
เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจาก
วันที คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุนเปิด
โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของ
วันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วนที 
2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อ
หรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึง
การแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

1  ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ ง
มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุน
เปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

 1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ

2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัท
จัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ อาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Robotics & Artificial Intelligence ETF 

1.3. ชื อย่อ :  UBOT 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ :

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) :  

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) :

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็น
ทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื อขาย

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ
ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

 บริษัทจัดการอาจพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื น
ใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั วไป ที ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศที ลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั วโลก ที เกี ยวข้องกับหุ่นยนต์ที ใช้ในอุตสาหกรรม (Robotics) และ
ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence (AI))

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื อเทียบกับดัชนี
อ้างอิง (Tracking Error) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมี
บางขณะที ค่า Tracking Error มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

นอกจากนี บริษัทจัดการกําหนดให้ผู้ดูแลสภาพคล่องพยายามทําหน้าที เพื อให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง
เมื อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมีบางขณะที ค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง เมื อ
เทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)

 กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ปัจจัยอ้างอิง : ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด (passive
management/index tracking)
โดย บลจ. จะพยายามดํารงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ
ดัชนีชี วัด (tracking error : “TE”) :  5.00 % ต่อปี

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื อ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ ง
กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุน

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America)
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนําเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือ ในรูปสกุลเงินอื นใด หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิแก้ไขรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
หรือตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) หรือตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Non
– investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade)
หรือตราสารที ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(listed securities) แล้วแต่กรณี ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
(FX Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจ
พิจารณาป้องกันความเสี ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น และ/หรือ อาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) ได ้ ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

(3) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อื นหรือทรัพย์สินอื น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้

(4) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

(5) ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา
ดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุ
นรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสม

ลักษณะสําคัญของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 
บริษัทจัดการ : 
(Investment Advisor)

Global X Management Company LLC 

วันที จัดตั งกองทุน : 9 ธันวาคม 2559
ประเภทโครงการ : ตราสารทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน :

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC.
ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทั วไปกองทุนจะใช้กลยุทธ ์Replication ซึ งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นส่วน
ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงนั น อย่างไรก็ตาม กองทุน
อาจใช้กลยุทธ์ลงทุนในหลักทรัพย์ตัวอย่างเพื อเป็นตัวแทนที เกี ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง
(Representative Sampling Strategy) เมื อกลยุทธ ์Replication อาจส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น เช่น เมื อมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือมีต้นทุนจํานวน
มากที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื อให้สัดส่วนการลงทุนใกล้เคียงดัชนี
อ้างอิง เช่น ในกรณีที หลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงไม่มีสภาพคล่องชั วคราว ไม่สามารถ
ลงทุนได้หรือสภาพคล่องน้อยลง หรือเป็นผลมาจากข้อจํากัดหรือข้อจํากัดทางกฎหมาย
(เช่น ข้อกําหนดด้านภาษี) ที ใช้กับกองทุนแต่ไม่ใช่ดัชนีอ้างอิง

ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อ
ขาย :

NASDAQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

วันทําการซื อขาย : ทุกวันทําการ
อายุโครงการ : ไม่กําหนด
การจ่ายเงินปันผล :  มีการจ่ายเงินปันผล

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน
และนายทะเบียน : 

Brown Brothers Harriman & Co 

Bloomberg Ticker :  BOTZ US 
Bloomberg Benchmark Ticker
: 

IBOTZNT

Website : 

Index provider :

https://www.globalxetfs.com/funds/botz/ 

INDXX, LLC.

ข้อมูลดัชนีชี วัด : 

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการ
ออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการ
ใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ขั นแรก : กรอบการคัดเลือกหลักทรัพย์

• บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ซึ งรวม
ถึงบริษัทที เกี ยวข้องกับการพัฒนาและการผลิตในด้าน

 หุ่นยนต์ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัต ิ: ผลิตภัณฑ์และบริการหุ่นยนต์ที 
ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการผลิต

 ยานยนต์และโดรนไร้คนขับ : ยานยนต์ไร้คนขับ (รวมทั ง Hardware และ Software
สําหรับรถยนต์ขับเคลื อนอัตโนมัต)ิ โดรน และหุ่นยนต์ที ใช้ในทางการทหารและตลาดผู้
บริโภคทั วไป

 หุ่นยนต์ที ไม่ได้ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม : หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ ์(AI)  ที ใช้ใน
เชิงการเกษตร การบริการทางการแพทย์ ผู้บริโภคทั วไป และการบันเทิง สันทนาการ
เป็นต้น

 ปัญญาประดิษฐ ์(AI) : Application เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ซึ งนํานวัตกรรม
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การคาดการณ,์ ระบบการทํางานโดย
อัตโนมัติ และอื นๆ

• บริษัทที มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้น หรือบริษัทที 
แสดงได้ว่าอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้นเป็นธุรกิจหลัก

ขั นที สอง : หลักทรัพย์ที จะผ่านการคัดเลือกมารวมอยู่ในดัชนี

• บริษัทที จะได้รับการพิจารณา จะต้อง

 มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 300 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดของประเทศที พัฒนาแล้ว

 มีปริมาณการซื อขายเฉลี ยรายวันในรอบ 6 เดือนล่าสุดไม่น้อยกว่า 2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือตั งแต่วันเสนอขายหุ้นทั วไปครั งแรก (IPO) ในกรณีของการเสนอขายหุ้น
ครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการออกดัชนีกําหนดไว)้

 ในกรณีที หลักทรัพย์นั น ไม่มีประวัติการซื อขายเป็นเวลา 6 เดือน สําหรับในกรณีของ
การเสนอขายหุ้นครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการดัชนี
กําหนดไว้ จะนําหลักทรัพย์นั นมารวมพิจารณาได้ หลักทรัพย์นั นต้องจดทะเบียนแล้ว
อย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันคัดเลือกหลักทรัพย์ และอย่างน้อย 3 เดือน สําหรับการเสนอ
ขายหุ้นครั งแรกในกรณีอื น

 มีจํานวนหุ้นที ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จํานวนหุ้นที จําหน่ายแล้วทั งหมด

• หลักทรัพย์ที จะยังคงอยู่ในดัชนีอ้างอิงต่อไปได้นั น จะต้องมีมูลค่าตามราคาตลาด
(Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีมูลค่าการซื อขาย
ต่อวันไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั งนี ยังคงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดอื นๆ
ด้วย

• การเสนอขายหุ้นครั งแรก (IPO) ที จะถือว่าเป็น Significant IPO ก็ต่อเมื อบริษัทนั น มี
มูลค่าตามราคาตลาด สูงกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทที เป็นองค์
ประกอบของดัชนี ณ วันที คํานวณเพื อทบทวนองค์ประกอบของดัชนี (Reconstitution
Selection Day)

นํ้าหนักของหลักทรัพย์ซึ งเป็นส่วนประกอบในดัชนี

• องค์ประกอบของดัชนีมีการคํานวณนํ้าหนักตามมูลค่าตามราคาตลาด โดยมีข้อ
กําหนดดังต่อไปนี 

 หลักทรัพย์แต่ละตัวจะมีน้ําหนักอย่างน้อยร้อยละ 0.3 และสูงสุดร้อยละ 8

 หลักทรัพย์แต่ละตัวที มีน้ําหนักเกินร้อยละ 5 เมื อรวมกันแล้วน้ําหนักจะต้องไม่เกินร้อย
ละ 40 ของนํ้าหนักของดัชนี และหลักทรัพย์ที เหลือจะมีน้ําหนักได้ไม่เกินร้อยละ 4.5

การปรับนํ้าหนัก (Rebalancing)

• การปรับนํ้าหนักและอาจมีการคัดหุ้นเข้า/ออก ในส่วนประกอบของดัชนี ซึ งจะทําเป็น
รายปี ในวันทําการซื อขายสุดท้ายของเดือนมิถุนายน

• จะทบทวนดัชนี ทุกครึ งปี เพื อพิจารณาบริษัทที มีการ IPO ใหม่ รวมถึงเพื อพิจารณา
การดําเนินงานขององค์กร (Corporate Action) ที อาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์นั นๆ
ด้วยเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที เก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.68

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและบริการ (12b1) ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอื นๆ 0.00

ค่าใช้จ่ายรวมในการดําเนินงานประจําปีของกองทุน 0.68

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ความเสี ยงที สําคัญของกองทุนหลัก

1. ความเสี ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risk) 
คือความเสี ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน ที เกิดจากการเปลี ยนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี ย และ Investor perception ซึ ง อาจส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ที ลงทุนปรับเพิ มขึ นหรือลดลง

2. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence 
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence อาจมีข้อจํากัดด้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน
หรือบุคลากร บริษัทเหล่านี มักเผชิญกับการแข่งขันที รุนแรงและผลิตภัณฑ์อาจล้าสมัยอย่างรวดเร็ว บริษัทเหล่านี ยังต้องพึ งพา
สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก และอาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียหรือการด้อยค่าของสินค้าเหล่านั น และไม่
สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทเหล่านี จะสามารถปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้จากการใช้เทคโนโลยีในทางที ผิด หรือคู่
แข่งจะไม่พัฒนาเทคโนโลยีที คล้ายคลึงหรือเหนือกว่าเทคโนโลยีของบริษัท บริษัทเหล่านี มักใช้จ่ายเงินลงทุนจํานวนมากใน
การวิจัยและพัฒนา และไม่มีการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที ผลิตโดยบริษัทเหล่านี จะประสบความสําเร็จเสมอไป
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence เป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ งอาจส่งผลเสียอย่างมาก
ต่อบริษัทเหล่านี บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก มีแนวโน้มที จะผันผวน
มากกว่าบริษัทที ไม่พึ งพาเทคโนโลยีมากนัก นอกจากนี วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาจต้องเผชิญกับ
การกฎระเบียบที เข้มงวดเพิ มขึ นในอนาคตซึ งอาจจํากัดการพัฒนาเทคโนโลยี และเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริษัทที 
พัฒนาและ/หรือใช้เทคโนโลยีเหล่านี ในทํานองเดียวกัน การรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคและแหล่งข้อมูลอื นๆ อาจต้องเผชิญ
กับการตรวจสอบที เพิ มขึ น บริษัทในภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
ที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจ
ขัดขวางความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน ลูกค้าและ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทเหล่านี 
อาจกระจุกตัวอยู่ในประเทศ ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเฉพาะ ซึ งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อหนึ งในประเทศ
ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเหล่านี อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัท กองทุนจะมีความเสี ยงทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชียและ
ในทวีปยุโรปมากกว่าภูมิภาคอื น

3. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม
บริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่อาจมีผลการดําเนินงานล้อไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้น ซึ งโดยทั วไปหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่
มีแนวโน้มที จะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหรือแย่กว่าตลาดหุ้นในแต่ละช่วงเวลา และในอดีตที ผ่านมา แต่ละช่วงเวลาอาจ
ครอบคลุมระยะเวลายาวนานหลายปีด้วยเช่นกัน

บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมอาจมีความผันผวนมากกว่าและมีแนวโน้มที จะมีสายผลิตภัณฑ์ที แคบกว่ามี
ทรัพยากรทางการเงินน้อยกว่า ความชํานาญและประสบการณ์ในการจัดการ และมีความได้เปรียบในการแข่งขันน้อยกว่าเมื อ
เปรียบเทียบกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ นอกจากนี บริษัทเหล่านี มักมีความผันผวนของราคามากกว่า ปริมาณการซื อขาย
น้อยกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกว่าบริษัทที มีขนาดใหญ่และเป็นที ยอมรับมากกว่า อย่างไรก็ดี ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเหมือนกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ได้

4. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
บริษัทในภาคอุตสาหกรรมอาจมีความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที มีลักษณะเฉพาะทาง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตอาจเผชิญกับสินค้าล้าสมัยเนื องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที รวดเร็ว กฎระเบียบของรัฐบาล
เหตุการณ์ต่างๆ ที เกิดขึ นในโลก และภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม บริษัทอาจ
ได้รับผลกระทบในทางลบจากความเสียหายต่อสิ งแวดล้อมและการเรียกร้องความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริษัทในภาค
อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที 
ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจขัดขวางความสามารถของบริษัทในการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน

5. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ IT 
บริษัทในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเผชิญการเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวงจรผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี สินค้าล้าสมัยอย่าง
รวดเร็ว ระเบียบราชการ และการแข่งขันที เพิ มขึ นทั งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั งการแข่งขันจากคู่แข่งจากต่างประเทศ
ด้วยต้นทุนการผลิตที ตํ่าลง บริษัทที ต้องพึ งพาเทคโนโลยีมีแนวโน้มที จะผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวมและประเด็นการจดสิทธิ
บัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีผลกระทบต่อบริษัทเหล่านี เช่นกัน นอกจากนี บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีข้อจํากัดด้าน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน หรือบุคลากร

6. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery)
ภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery) เป็นภาคที ใช้เงินทุนสูง เงินทุนหมุนเวียนและการจัดการบริหารกระแสเงินสด
เป็นสิ งสําคัญและมีผลต่อความสําเร็จของบริษัทเพราะการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและการครอบครองกิจการเป็นสิ งสําคัญ
ที จะรักษายอดขายและรายได้ วัฎจักรการลงทุนที ยาวนานเพิ มความท้าทายให้กับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเกี ยวกับการ
ขยายกําลังการผลิต ซึ งอาจจํากัดความสามารถของบริษัทในการเติบโตในช่วงที มีความต้องการเพิ มขึ น และอาจส่งผลให้มี
กําลังการผลิตส่วนเกินในช่วงเวลาที มีความต้องการลดลง ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจนี อาจขึ นอยู่กับวัฏจักรธุรกิจอย่างมาก
และมีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของตลาดค่อนข้างสูง บริษัทที อยู่ในภาคธุรกิจที มีอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยี
อาจเผชิญกับความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน บริษัทที ผลิตสินค้าที มีลักษณะเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์มี
แนวโน้มที จะมีอัตรากําไรขั นต้นที น้อย และต้องรักษาเครือข่ายการจัดจําหน่ายและ Network เพื อรักษายอดขายให้เพียงพอ

7. ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน
เนื องจากทรัพย์สินของกองทุนอาจถูกนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั นโดยปกติแล้ว รายได้ที 
กองทุนได้รับจากการลงทุนเหล่านี จะเป็นสกุลเงินต่างประเทศ การที กองทุนเปิดรับเงินตราต่างประเทศและการเปลี ยนแปลง
มูลค่าของสกุลเงินต่างประเทศเมื อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลงและมูลค่าของเงินตรา
ต่างประเทศบางสกุลอาจมีความผันผวนในระดับสูง นอกจากนี กองทุนอาจมีค่าใช้จ่ายในการแปลงค่าเงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐ
และสกุลเงินต่างประเทศ

8. ความเสี ยงด้านการดูแลรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ
กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงเงินสดกับธนาคารต่างประเทศ, ตัวแทนและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที ได้รับการ
แต่งตั งจากผู้ดูแลของกองทุน การลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี ยงในการดูแลรักษาหลักทรัพย์มากกว่าการลงทุนใน
ตลาดที พัฒนาแล้ว ตลาดของประเทศที ด้อยพัฒนามีแนวโน้มที จะประสบปัญหากับการหักบัญชี, การชําระเงินและการถือหลัก
ทรัพย์โดยธนาคารท้องถิ น ตัวแทน และผู้รับฝากเงิน

9. ความเสี ยงของการลงทุนในต่างประเทศ
อาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชีวภาพ หรือภัยอื น ๆ อาจเกิดขึ นในภูมิภาคที กองทุนลงทุน ซึ งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
หรือการประกอบธุรกิจเฉพาะของบริษัทในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ ง ส่งผลกระทบต่อกองทุนจากการลงทุนในภูมิภาคที ได้รับผลก
ระทบหรือในภูมิภาคที เชื อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคที ได้รับผลกระทบ

10. ความเสี ยงจากการซื อขายในตลาดปิดระหว่างประเทศ
กองทุนอาจเข้าทําการซื อขายในตลาดแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศที อาจปิด ในขณะที ตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าลงทุน
ยังคงเปิดซื อตามปกติ การดําเนินธุรกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื อนระหว่างราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง
ดังกล่าวกับราคาล่าสุดของหลักทรัพย์นั น  (เช่น ราคาของกองทุนจากตลาดต่างประเทศที ปิด) ความคลาดเคลื อนเหล่านี อาจส่ง
ผลให้เกิด Premium หรือ Discount ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที อาจสูงกว่ามูลค่าของ ETF กองอื น

11. ความเสี ยงของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ผลการดําเนินงานของกองทุนขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของแต่ละบริษัทที กองทุนลงทุน การเปลี ยนแปลงเงื อนไขทางการเงิน
ของบริษัทดังกล่าวอาจทําให้มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวปรับลดลงได้

12. ความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ปัจจัยที ก่อให้เกิดความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ได้แก่ การเปลี ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ลักษณะการ
บริโภค ความคาดหวังของนักลงทุน และอื นๆ ซึ งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าการลงทุน โดยทั วไปแล้ว ตลาด
เกิดใหม่จะมีความผันผวนมากกว่าตลาดที พัฒนาแล้ว และอาจมีความผันผวนทางราคาอย่างมาก ตราสารอนุพันธ์ ออปชั น และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  (Warrants) ที อยู่ในกองทุนหลักอาจทําให้กองทุนหลักได้รับผลกระทบอย่างมากจากความผันผวนของ
ตลาด ความเคลื อนไหวในตลาดอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอย่างมาก

13. ความเสี ยงจากการไม่กระจายการลงทุน
กองทุนจัดอยู่ในประเภทการลงทุนที  "ไม่กระจายการลงทุน" ภายใต ้Investment Company Act of 1940 ("1940 Act") ส่ง
ผลให้กองทุนมีความเสี ยงที อาจเผชิญความผันผวนมากกว่ากองทุนที กระจายการลงทุน เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในจํานวน
บริษัทที น้อยกว่าหรืออาจลงทุนในบริษัทผู้ออกรายเดียว ผลที ได้คือกําไรและขาดทุนจากการลงทุนครั งเดียวอาจมีผลกระทบ
ต่อ NAV ของกองทุนมากกว่าและอาจทําให้กองทุนผันผวนมากกว่ากองทุนที ลงทุนกระจายตัวมากกว่า

14. ความเสี ยงด้านปฏิบัติการ
กองทุนมีความเสี ยงด้านปฏิบัติการที เกิดจากปัจจัยหลายประการซึ งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความผิดพลาดของคน ความผิด
พลาดในการประมวลผลและการสื อสาร ความผิดพลาดของผู้ให้บริการของกองทุน คู่สัญญา หรือบุคคลภายนอกอื น ๆ
กระบวนการและเทคโนโลยีเกิดความล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพ หรือความล้มเหลวของระบบ

15. ความเสี ยงของการบริหารแบบเชิงรับ
การลงทุนในกองทุนมีความเสี ยงคล้ายกับการลงทุนในกองทุนที ลงทุนในตราสารทุนที ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ความ
ผันผวนของตลาดที เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย และ
การรับรู้แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนไม่ได้มีการจัดการแบบ “เชิงรุก” ดังนั นผลการดําเนินงาน
ของกองทุนอาจต่ํากว่ากองทุนที มีการเปลี ยนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในรูปแบบเชิงรุก

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์&
อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลง
สกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนิน
การในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Global X Management Company LLC
หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์
อีทีเอฟ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยพลัน

(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วน
สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให ้
ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ งจะส่งผลให้มี net exposure ที เกี ยวข้องกับความเสี ยงต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์
(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับบริษัทจัดการในราคาตามมูลค่าที ตราไว้ โดยผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
จะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยการซื อขาย

หมายเหตุ :
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ สั งขายคืนหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Internet (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual
fund by phone) (ถ้ามี) , บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วย
ลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการ
ซื อขาย

หมายเหตุ : ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ
สั งขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั งผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
จัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) อย่างน้อย 1 ราย

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) ,
บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1  การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขายและเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1
หน่วยของการซื อขาย ได้ที บริษัทจัดการ ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที บริษัทจัดการกําหนด
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการภายหลังเวลาที บริษัทจัดการกําหนด ของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใด ให ้
ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไป

2) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5
วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
โดยบริษัทจะชําระเป็นเงินสดและ/หรือตะกร้าหลักทรัพย์ หรือวิธีการอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนด

ในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจต้องชําระเงินสดเป็นการเพิ มเติม หรือได้รับคืนเงินสด (ส่วน
ต่างเงินสด) ซึ งขึ นอยู่กับส่วนต่างของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของการซื อขาย และมูลค่าของตระกร้าหลักทรัพย ์(PDF)
และราคาซื อขายหน่วยลงทุน (กองทุนหลัก) ของวันทําการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การเพิ มขึ นของส่วนต่างเงินสดจะเพิ มขึ น
เป็นทวีคูณของหน่วยของการซื อขาย (CU)

3) ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั นได้ในระหว่างวันและเวลา
ทําการของบริษัทจัดการ ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

4) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนจะกระทําในวันทําการที ชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องอื นใด ประกาศกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจแก้ไขรายละเอียดโครงการเพื อเปลี ยนแปลงวันทําการลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในกรณีที กฎ
ระเบียบ และ/หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลง เพื อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎระเบียบดังกล่าว
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

5) บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์เพื อขอลดจํานวนหน่วยลงทุนที จะ
รับซื อคืนได้ตามวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
การลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือ
เกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขายคืนได้ เช่น การส่งคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักถูกระงับเป็นการชั วคราวในวันทําการดังกล่าว หรือบริษัทจัดการระงับการใช้สิทธิ
ของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามสัญญาระหว่างบริษัทจัดการ กับ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเข้าสู่ภาวะล้ม
ละลาย เป็นต้น โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน สําหรับผู้ลงทุนทั วไป

1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียด
ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี

ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดัง
กล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10

(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

5. ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไป สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามเงื อนไข ขั นตอนและวิธี
การรับซื อคืนที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด ทั งนี การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับผู้ลงทุนทั วไปนั น จะเป็นไปตามเงื อนไข
และวิธีการที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด

7.4.3 การซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุน
ของกองทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื อเป็นการเพิ มสภาพคล่องในการ
ลงทุนให้กับผู้สนใจลงทุนทั วไป โดยผู้ลงทุนทั วไป และผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถซื อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปที ซื อขายผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 

(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่ง
ทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง

(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น.

บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข วัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราว หรือถาวรได้
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและ
แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุนให้ต่างไปจากเดิมได้ เช่น หากผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการ
ตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจาก
วัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั งนี การเปลี ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งใ
ผู้ลงทุนทราบผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือนํา
ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ  7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (ถ้ามี) , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 

(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 

1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating)

ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot) ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน

วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์

1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด

3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคา
ตลาด ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล

5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 
1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 
1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ
2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บ
ไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้
รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 5 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดที เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการ จึงอาจ
เปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วง
ที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
แต่ละรายการที มีการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลา
ที บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง

(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม

(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ

(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี)

(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี

(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)

(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น

(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติม จํานวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวม

(21) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน เป็นไปตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการส่งมอบหลักทรัพย์สําหรับ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที จ่ายจริง

(23) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง

(24) ค่าผู้ทําหน้าที ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทั วไป ในกรณีที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป ที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการ
ซื อขายหลักทรัพย์ตามที ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และผู้ขายหน่วยลงทุนแต่ละรายอาจเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนครั ง
แรก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราที แตกต่างกัน

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ตามที นายทะเบียนเรียก
เก็บ

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียก
เก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น

2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง

3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ทั งนี ในช่วงก่อนวันที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะคํานวณ
ดังนี 

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ

ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

กองทุนมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศที มีเวลา ช้า กว่าประเทศไทยประมาณ 12 ชั วโมง ซึ งกองทุนนั นมีการประกาศ NAV
ภายในวันที  T+1 จึงทําให้กองทุนของไทยต้องคํานวณ NAV ภายใน T+1 วันทําการ และประกาศ NAV ภายใน T+2 วันทําการ

(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการ
ถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดัง
กล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1
วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัท
จัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2)

(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4     บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 

(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.

16.2.5 มูลค่าหน่วยลงทุนอ้างอิง (iNAV) คือ ราคาปัจจุบันของตะกร้าหลักทรัพย์ ณ ขณะที คํานวณ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุน
ต่อหน่วยของการซื อขายของกองทุนที เป็นส่วนประกอบของหน่วยของการซื อขาย ซึ งผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ณ
ขณะนั น ๆ โดยเบื องต้นบริษัทจัดการจะเป็นผู้คํานวณและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. < 1 สตางค์ หรือ
< 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วย
ไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์ และ
≥ 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/ราคา
หน่วย
เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจาก
วันที คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุนเปิด
โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของ
วันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วนที 
2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อ
หรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึง
การแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

1  ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ ง
มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุน
เปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

 1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ

2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัท
จัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ อาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Robotics & Artificial Intelligence ETF 

1.3. ชื อย่อ :  UBOT 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ :

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) :  

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) :

มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

สําหรับผู้ลงทุนทั วไป
ช่วงเสนอขายครั งแรก (ช่วง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :  ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

ช่วงหลังการเสนอขายครั งแรก (ช่วงหลัง IPO) : 
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)
มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป  : ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี)

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื อขาย

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม :

ผู้ลงทุนทั วไป : ไม่กําหนด

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็น
ทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื อขาย

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ
ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

 บริษัทจัดการอาจพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือในกรณีจําเป็นอื น
ใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั วไป ที ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศที ลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั วโลก ที เกี ยวข้องกับหุ่นยนต์ที ใช้ในอุตสาหกรรม (Robotics) และ
ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence (AI))

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื อเทียบกับดัชนี
อ้างอิง (Tracking Error) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมี
บางขณะที ค่า Tracking Error มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

นอกจากนี บริษัทจัดการกําหนดให้ผู้ดูแลสภาพคล่องพยายามทําหน้าที เพื อให้ราคาซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง
เมื อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที มีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออํานวย อาจมีบางขณะที ค่าความผันผวนของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง เมื อ
เทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มากกว่าร้อยละ 5.00 ต่อปีได้

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)

 กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ปัจจัยอ้างอิง : ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด (passive
management/index tracking)
โดย บลจ. จะพยายามดํารงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ
ดัชนีชี วัด (tracking error : “TE”) :  5.00 % ต่อปี

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื อ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ ง
กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุน

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America)
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนําเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือ ในรูปสกุลเงินอื นใด หากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิแก้ไขรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
หรือตราสารหนี ที ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Bond) หรือตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Non
– investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade)
หรือตราสารที ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(listed securities) แล้วแต่กรณี ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
(FX Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจ
พิจารณาป้องกันความเสี ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น และ/หรือ อาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) ได ้ ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

(3) ส่วนที เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อื นหรือทรัพย์สินอื น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้

(4) ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

(5) ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา
ดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุ
นรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสม

ลักษณะสําคัญของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก)

ชื อกองทุน : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 
บริษัทจัดการ : 
(Investment Advisor)

Global X Management Company LLC 

วันที จัดตั งกองทุน : 9 ธันวาคม 2559
ประเภทโครงการ : ตราสารทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน :

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างๆ ที เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC.
ซึ งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทั วไปกองทุนจะใช้กลยุทธ ์Replication ซึ งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นส่วน
ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงนั น อย่างไรก็ตาม กองทุน
อาจใช้กลยุทธ์ลงทุนในหลักทรัพย์ตัวอย่างเพื อเป็นตัวแทนที เกี ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง
(Representative Sampling Strategy) เมื อกลยุทธ ์Replication อาจส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น เช่น เมื อมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือมีต้นทุนจํานวน
มากที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื อให้สัดส่วนการลงทุนใกล้เคียงดัชนี
อ้างอิง เช่น ในกรณีที หลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงไม่มีสภาพคล่องชั วคราว ไม่สามารถ
ลงทุนได้หรือสภาพคล่องน้อยลง หรือเป็นผลมาจากข้อจํากัดหรือข้อจํากัดทางกฎหมาย
(เช่น ข้อกําหนดด้านภาษี) ที ใช้กับกองทุนแต่ไม่ใช่ดัชนีอ้างอิง

ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนซื อ
ขาย :

NASDAQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

วันทําการซื อขาย : ทุกวันทําการ
อายุโครงการ : ไม่กําหนด
การจ่ายเงินปันผล :  มีการจ่ายเงินปันผล

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน
และนายทะเบียน : 

Brown Brothers Harriman & Co 

Bloomberg Ticker :  BOTZ US 
Bloomberg Benchmark Ticker
: 

IBOTZNT

Website : 

Index provider :

https://www.globalxetfs.com/funds/botz/ 

INDXX, LLC.

ข้อมูลดัชนีชี วัด : 

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการ
ออกแบบมาเพื อติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการ
ใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ตามที กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึ งเป็นผู้ให้
บริการดัชนีอ้างอิง

ขั นแรก : กรอบการคัดเลือกหลักทรัพย์

• บริษัทที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ ์(AI) ซึ งรวม
ถึงบริษัทที เกี ยวข้องกับการพัฒนาและการผลิตในด้าน

 หุ่นยนต์ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัต ิ: ผลิตภัณฑ์และบริการหุ่นยนต์ที 
ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ที ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการผลิต

 ยานยนต์และโดรนไร้คนขับ : ยานยนต์ไร้คนขับ (รวมทั ง Hardware และ Software
สําหรับรถยนต์ขับเคลื อนอัตโนมัต)ิ โดรน และหุ่นยนต์ที ใช้ในทางการทหารและตลาดผู้
บริโภคทั วไป

 หุ่นยนต์ที ไม่ได้ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม : หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ ์(AI)  ที ใช้ใน
เชิงการเกษตร การบริการทางการแพทย์ ผู้บริโภคทั วไป และการบันเทิง สันทนาการ
เป็นต้น

 ปัญญาประดิษฐ ์(AI) : Application เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ซึ งนํานวัตกรรม
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การคาดการณ,์ ระบบการทํางานโดย
อัตโนมัติ และอื นๆ

• บริษัทที มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้น หรือบริษัทที 
แสดงได้ว่าอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้นเป็นธุรกิจหลัก

ขั นที สอง : หลักทรัพย์ที จะผ่านการคัดเลือกมารวมอยู่ในดัชนี

• บริษัทที จะได้รับการพิจารณา จะต้อง

 มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 300 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดของประเทศที พัฒนาแล้ว

 มีปริมาณการซื อขายเฉลี ยรายวันในรอบ 6 เดือนล่าสุดไม่น้อยกว่า 2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือตั งแต่วันเสนอขายหุ้นทั วไปครั งแรก (IPO) ในกรณีของการเสนอขายหุ้น
ครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการออกดัชนีกําหนดไว)้

 ในกรณีที หลักทรัพย์นั น ไม่มีประวัติการซื อขายเป็นเวลา 6 เดือน สําหรับในกรณีของ
การเสนอขายหุ้นครั งแรกที มีนัยสําคัญ (Significant IPOs) ตามที ผู้ให้บริการดัชนี
กําหนดไว้ จะนําหลักทรัพย์นั นมารวมพิจารณาได้ หลักทรัพย์นั นต้องจดทะเบียนแล้ว
อย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันคัดเลือกหลักทรัพย์ และอย่างน้อย 3 เดือน สําหรับการเสนอ
ขายหุ้นครั งแรกในกรณีอื น

 มีจํานวนหุ้นที ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จํานวนหุ้นที จําหน่ายแล้วทั งหมด

• หลักทรัพย์ที จะยังคงอยู่ในดัชนีอ้างอิงต่อไปได้นั น จะต้องมีมูลค่าตามราคาตลาด
(Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีมูลค่าการซื อขาย
ต่อวันไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั งนี ยังคงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดอื นๆ
ด้วย

• การเสนอขายหุ้นครั งแรก (IPO) ที จะถือว่าเป็น Significant IPO ก็ต่อเมื อบริษัทนั น มี
มูลค่าตามราคาตลาด สูงกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทที เป็นองค์
ประกอบของดัชนี ณ วันที คํานวณเพื อทบทวนองค์ประกอบของดัชนี (Reconstitution
Selection Day)

นํ้าหนักของหลักทรัพย์ซึ งเป็นส่วนประกอบในดัชนี

• องค์ประกอบของดัชนีมีการคํานวณนํ้าหนักตามมูลค่าตามราคาตลาด โดยมีข้อ
กําหนดดังต่อไปนี 

 หลักทรัพย์แต่ละตัวจะมีน้ําหนักอย่างน้อยร้อยละ 0.3 และสูงสุดร้อยละ 8

 หลักทรัพย์แต่ละตัวที มีน้ําหนักเกินร้อยละ 5 เมื อรวมกันแล้วน้ําหนักจะต้องไม่เกินร้อย
ละ 40 ของนํ้าหนักของดัชนี และหลักทรัพย์ที เหลือจะมีน้ําหนักได้ไม่เกินร้อยละ 4.5

การปรับนํ้าหนัก (Rebalancing)

• การปรับนํ้าหนักและอาจมีการคัดหุ้นเข้า/ออก ในส่วนประกอบของดัชนี ซึ งจะทําเป็น
รายปี ในวันทําการซื อขายสุดท้ายของเดือนมิถุนายน

• จะทบทวนดัชนี ทุกครึ งปี เพื อพิจารณาบริษัทที มีการ IPO ใหม่ รวมถึงเพื อพิจารณา
การดําเนินงานขององค์กร (Corporate Action) ที อาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์นั นๆ
ด้วยเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที เก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.68

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและบริการ (12b1) ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอื นๆ 0.00

ค่าใช้จ่ายรวมในการดําเนินงานประจําปีของกองทุน 0.68

อนึ ง กองทุนหลักอาจเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ความเสี ยงที สําคัญของกองทุนหลัก

1. ความเสี ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risk) 
คือความเสี ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุน ที เกิดจากการเปลี ยนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี ย และ Investor perception ซึ ง อาจส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ที ลงทุนปรับเพิ มขึ นหรือลดลง

2. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence 
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence อาจมีข้อจํากัดด้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน
หรือบุคลากร บริษัทเหล่านี มักเผชิญกับการแข่งขันที รุนแรงและผลิตภัณฑ์อาจล้าสมัยอย่างรวดเร็ว บริษัทเหล่านี ยังต้องพึ งพา
สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก และอาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียหรือการด้อยค่าของสินค้าเหล่านั น และไม่
สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทเหล่านี จะสามารถปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้จากการใช้เทคโนโลยีในทางที ผิด หรือคู่
แข่งจะไม่พัฒนาเทคโนโลยีที คล้ายคลึงหรือเหนือกว่าเทคโนโลยีของบริษัท บริษัทเหล่านี มักใช้จ่ายเงินลงทุนจํานวนมากใน
การวิจัยและพัฒนา และไม่มีการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที ผลิตโดยบริษัทเหล่านี จะประสบความสําเร็จเสมอไป
บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence เป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ งอาจส่งผลเสียอย่างมาก
ต่อบริษัทเหล่านี บริษัทที เกี ยวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก มีแนวโน้มที จะผันผวน
มากกว่าบริษัทที ไม่พึ งพาเทคโนโลยีมากนัก นอกจากนี วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาจต้องเผชิญกับ
การกฎระเบียบที เข้มงวดเพิ มขึ นในอนาคตซึ งอาจจํากัดการพัฒนาเทคโนโลยี และเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริษัทที 
พัฒนาและ/หรือใช้เทคโนโลยีเหล่านี ในทํานองเดียวกัน การรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคและแหล่งข้อมูลอื นๆ อาจต้องเผชิญ
กับการตรวจสอบที เพิ มขึ น บริษัทในภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
ที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจ
ขัดขวางความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน ลูกค้าและ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทเหล่านี 
อาจกระจุกตัวอยู่ในประเทศ ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเฉพาะ ซึ งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อหนึ งในประเทศ
ภูมิภาค หรืออุตสาหกรรมเหล่านี อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัท กองทุนจะมีความเสี ยงทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชียและ
ในทวีปยุโรปมากกว่าภูมิภาคอื น

3. ความเสี ยงของการลงทุนในบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม
บริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่อาจมีผลการดําเนินงานล้อไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้น ซึ งโดยทั วไปหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่
มีแนวโน้มที จะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหรือแย่กว่าตลาดหุ้นในแต่ละช่วงเวลา และในอดีตที ผ่านมา แต่ละช่วงเวลาอาจ
ครอบคลุมระยะเวลายาวนานหลายปีด้วยเช่นกัน

บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมอาจมีความผันผวนมากกว่าและมีแนวโน้มที จะมีสายผลิตภัณฑ์ที แคบกว่ามี
ทรัพยากรทางการเงินน้อยกว่า ความชํานาญและประสบการณ์ในการจัดการ และมีความได้เปรียบในการแข่งขันน้อยกว่าเมื อ
เปรียบเทียบกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ นอกจากนี บริษัทเหล่านี มักมีความผันผวนของราคามากกว่า ปริมาณการซื อขาย
น้อยกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกว่าบริษัทที มีขนาดใหญ่และเป็นที ยอมรับมากกว่า อย่างไรก็ดี ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
บริษัทที มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเหมือนกับบริษัทที มีเงินทุนขนาดใหญ่ได้

4. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
บริษัทในภาคอุตสาหกรรมอาจมีความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที มีลักษณะเฉพาะทาง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตอาจเผชิญกับสินค้าล้าสมัยเนื องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที รวดเร็ว กฎระเบียบของรัฐบาล
เหตุการณ์ต่างๆ ที เกิดขึ นในโลก และภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม บริษัทอาจ
ได้รับผลกระทบในทางลบจากความเสียหายต่อสิ งแวดล้อมและการเรียกร้องความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริษัทในภาค
อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเสี ยงที เพิ มขึ นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี และประเทศที 
ลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านี อาศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจขัดขวางความสามารถของบริษัทในการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลังได้เช่นกัน

5. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ IT 
บริษัทในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเผชิญการเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวงจรผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี สินค้าล้าสมัยอย่าง
รวดเร็ว ระเบียบราชการ และการแข่งขันที เพิ มขึ นทั งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั งการแข่งขันจากคู่แข่งจากต่างประเทศ
ด้วยต้นทุนการผลิตที ตํ่าลง บริษัทที ต้องพึ งพาเทคโนโลยีมีแนวโน้มที จะผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวมและประเด็นการจดสิทธิ
บัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีผลกระทบต่อบริษัทเหล่านี เช่นกัน นอกจากนี บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีข้อจํากัดด้าน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน หรือบุคลากร

6. ความเสี ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery)
ภาคธุรกิจ เครื องจักรอุตสาหกรรม (Machinery) เป็นภาคที ใช้เงินทุนสูง เงินทุนหมุนเวียนและการจัดการบริหารกระแสเงินสด
เป็นสิ งสําคัญและมีผลต่อความสําเร็จของบริษัทเพราะการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและการครอบครองกิจการเป็นสิ งสําคัญ
ที จะรักษายอดขายและรายได้ วัฎจักรการลงทุนที ยาวนานเพิ มความท้าทายให้กับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเกี ยวกับการ
ขยายกําลังการผลิต ซึ งอาจจํากัดความสามารถของบริษัทในการเติบโตในช่วงที มีความต้องการเพิ มขึ น และอาจส่งผลให้มี
กําลังการผลิตส่วนเกินในช่วงเวลาที มีความต้องการลดลง ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจนี อาจขึ นอยู่กับวัฏจักรธุรกิจอย่างมาก
และมีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของตลาดค่อนข้างสูง บริษัทที อยู่ในภาคธุรกิจที มีอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยี
อาจเผชิญกับความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน บริษัทที ผลิตสินค้าที มีลักษณะเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์มี
แนวโน้มที จะมีอัตรากําไรขั นต้นที น้อย และต้องรักษาเครือข่ายการจัดจําหน่ายและ Network เพื อรักษายอดขายให้เพียงพอ

7. ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน
เนื องจากทรัพย์สินของกองทุนอาจถูกนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั นโดยปกติแล้ว รายได้ที 
กองทุนได้รับจากการลงทุนเหล่านี จะเป็นสกุลเงินต่างประเทศ การที กองทุนเปิดรับเงินตราต่างประเทศและการเปลี ยนแปลง
มูลค่าของสกุลเงินต่างประเทศเมื อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลงและมูลค่าของเงินตรา
ต่างประเทศบางสกุลอาจมีความผันผวนในระดับสูง นอกจากนี กองทุนอาจมีค่าใช้จ่ายในการแปลงค่าเงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐ
และสกุลเงินต่างประเทศ

8. ความเสี ยงด้านการดูแลรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ
กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงเงินสดกับธนาคารต่างประเทศ, ตัวแทนและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที ได้รับการ
แต่งตั งจากผู้ดูแลของกองทุน การลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี ยงในการดูแลรักษาหลักทรัพย์มากกว่าการลงทุนใน
ตลาดที พัฒนาแล้ว ตลาดของประเทศที ด้อยพัฒนามีแนวโน้มที จะประสบปัญหากับการหักบัญชี, การชําระเงินและการถือหลัก
ทรัพย์โดยธนาคารท้องถิ น ตัวแทน และผู้รับฝากเงิน

9. ความเสี ยงของการลงทุนในต่างประเทศ
อาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชีวภาพ หรือภัยอื น ๆ อาจเกิดขึ นในภูมิภาคที กองทุนลงทุน ซึ งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
หรือการประกอบธุรกิจเฉพาะของบริษัทในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ ง ส่งผลกระทบต่อกองทุนจากการลงทุนในภูมิภาคที ได้รับผลก
ระทบหรือในภูมิภาคที เชื อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคที ได้รับผลกระทบ

10. ความเสี ยงจากการซื อขายในตลาดปิดระหว่างประเทศ
กองทุนอาจเข้าทําการซื อขายในตลาดแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศที อาจปิด ในขณะที ตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าลงทุน
ยังคงเปิดซื อตามปกติ การดําเนินธุรกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื อนระหว่างราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง
ดังกล่าวกับราคาล่าสุดของหลักทรัพย์นั น  (เช่น ราคาของกองทุนจากตลาดต่างประเทศที ปิด) ความคลาดเคลื อนเหล่านี อาจส่ง
ผลให้เกิด Premium หรือ Discount ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที อาจสูงกว่ามูลค่าของ ETF กองอื น

11. ความเสี ยงของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ผลการดําเนินงานของกองทุนขึ นอยู่กับผลการดําเนินงานของแต่ละบริษัทที กองทุนลงทุน การเปลี ยนแปลงเงื อนไขทางการเงิน
ของบริษัทดังกล่าวอาจทําให้มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวปรับลดลงได้

12. ความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ปัจจัยที ก่อให้เกิดความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ได้แก่ การเปลี ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ลักษณะการ
บริโภค ความคาดหวังของนักลงทุน และอื นๆ ซึ งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าการลงทุน โดยทั วไปแล้ว ตลาด
เกิดใหม่จะมีความผันผวนมากกว่าตลาดที พัฒนาแล้ว และอาจมีความผันผวนทางราคาอย่างมาก ตราสารอนุพันธ์ ออปชั น และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  (Warrants) ที อยู่ในกองทุนหลักอาจทําให้กองทุนหลักได้รับผลกระทบอย่างมากจากความผันผวนของ
ตลาด ความเคลื อนไหวในตลาดอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอย่างมาก

13. ความเสี ยงจากการไม่กระจายการลงทุน
กองทุนจัดอยู่ในประเภทการลงทุนที  "ไม่กระจายการลงทุน" ภายใต ้Investment Company Act of 1940 ("1940 Act") ส่ง
ผลให้กองทุนมีความเสี ยงที อาจเผชิญความผันผวนมากกว่ากองทุนที กระจายการลงทุน เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในจํานวน
บริษัทที น้อยกว่าหรืออาจลงทุนในบริษัทผู้ออกรายเดียว ผลที ได้คือกําไรและขาดทุนจากการลงทุนครั งเดียวอาจมีผลกระทบ
ต่อ NAV ของกองทุนมากกว่าและอาจทําให้กองทุนผันผวนมากกว่ากองทุนที ลงทุนกระจายตัวมากกว่า

14. ความเสี ยงด้านปฏิบัติการ
กองทุนมีความเสี ยงด้านปฏิบัติการที เกิดจากปัจจัยหลายประการซึ งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความผิดพลาดของคน ความผิด
พลาดในการประมวลผลและการสื อสาร ความผิดพลาดของผู้ให้บริการของกองทุน คู่สัญญา หรือบุคคลภายนอกอื น ๆ
กระบวนการและเทคโนโลยีเกิดความล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพ หรือความล้มเหลวของระบบ

15. ความเสี ยงของการบริหารแบบเชิงรับ
การลงทุนในกองทุนมีความเสี ยงคล้ายกับการลงทุนในกองทุนที ลงทุนในตราสารทุนที ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ความ
ผันผวนของตลาดที เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย และ
การรับรู้แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื องจากกองทุนไม่ได้มีการจัดการแบบ “เชิงรุก” ดังนั นผลการดําเนินงาน
ของกองทุนอาจต่ํากว่ากองทุนที มีการเปลี ยนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในรูปแบบเชิงรุก

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื อนไขอื นๆ

(1) ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ Class
หรือกองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการเปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักที กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วย
งานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ
จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที กองทุนหลักที 
กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที บริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์&
อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ทั งนี เมื อปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี ยนแปลง
สกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื นใดที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนิน
การในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที บริหารและจัดการลงทุนโดย Global X Management Company LLC
หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์
อีทีเอฟ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยพลัน

(2) ในกรณีที คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ ม
เติมประกาศที เกี ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือประกาศอื นใดที 
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วน
สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให ้
ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ งจะส่งผลให้มี net exposure ที เกี ยวข้องกับความเสี ยงต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์
(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับบริษัทจัดการในราคาตามมูลค่าที ตราไว้ โดยผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
จะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยการซื อขาย

หมายเหตุ :
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ สั งขายคืนหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Internet (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual
fund by phone) (ถ้ามี) , บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วย
ลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) โดยผู้ร่วม
ค้าหน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ ากว่า 1 หน่วยของการซื อขาย และเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการ
ซื อขาย

หมายเหตุ : ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทจัดการ ให้ทําหน้าที ในการรับจองซื อ สั งซื อ หรือ
สั งขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรือมูลค่าที กําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าที อื นใดตามที กําหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั งผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

หน่วยของการซื อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซื อคืน ที บริษัทจัดการ
กําหนดสําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที จะทําการซื อและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน
1,000,000 หน่วย (หนึ งล้านหน่วย) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที กําหนดในหน่วย
ของการซื อขาย โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ มเติมได้ที หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
จัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) อย่างน้อย 1 ราย

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) ,
บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1  การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนครั งละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื อขายและเพิ มขึ นเป็นทวีคูณของ 1
หน่วยของการซื อขาย ได้ที บริษัทจัดการ ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที บริษัทจัดการกําหนด
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการภายหลังเวลาที บริษัทจัดการกําหนด ของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใด ให ้
ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไป

2) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5
วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
โดยบริษัทจะชําระเป็นเงินสดและ/หรือตะกร้าหลักทรัพย์ หรือวิธีการอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนด

ในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจต้องชําระเงินสดเป็นการเพิ มเติม หรือได้รับคืนเงินสด (ส่วน
ต่างเงินสด) ซึ งขึ นอยู่กับส่วนต่างของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของการซื อขาย และมูลค่าของตระกร้าหลักทรัพย ์(PDF)
และราคาซื อขายหน่วยลงทุน (กองทุนหลัก) ของวันทําการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การเพิ มขึ นของส่วนต่างเงินสดจะเพิ มขึ น
เป็นทวีคูณของหน่วยของการซื อขาย (CU)

3) ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน
ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั นได้ในระหว่างวันและเวลา
ทําการของบริษัทจัดการ ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

4) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนจะกระทําในวันทําการที ชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องอื นใด ประกาศกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจแก้ไขรายละเอียดโครงการเพื อเปลี ยนแปลงวันทําการลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในกรณีที กฎ
ระเบียบ และ/หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลง เพื อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎระเบียบดังกล่าว
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

5) บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือในกรณีที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์เพื อขอลดจํานวนหน่วยลงทุนที จะ
รับซื อคืนได้ตามวันและเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
การลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือ
เกิดเหตุการณ์ที อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ งทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั งขายคืนได้ เช่น การส่งคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักถูกระงับเป็นการชั วคราวในวันทําการดังกล่าว หรือบริษัทจัดการระงับการใช้สิทธิ
ของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามสัญญาระหว่างบริษัทจัดการ กับ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเข้าสู่ภาวะล้ม
ละลาย เป็นต้น โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน สําหรับผู้ลงทุนทั วไป

1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ผู้สนใจลงทุนทั วไปสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้า
มี) ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียด
ระยะเวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี

ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องใน
ต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดัง
กล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10

(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงใน
การขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

5. ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไป สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามเงื อนไข ขั นตอนและวิธี
การรับซื อคืนที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด ทั งนี การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับผู้ลงทุนทั วไปนั น จะเป็นไปตามเงื อนไข
และวิธีการที ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด

7.4.3 การซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุน
ของกองทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื อเป็นการเพิ มสภาพคล่องในการ
ลงทุนให้กับผู้สนใจลงทุนทั วไป โดยผู้ลงทุนทั วไป และผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถซื อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปที ซื อขายผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 

(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่ง
ทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง

(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 15.30 น.

บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สําหรับการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข วัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราว หรือถาวรได้
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและ
แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุนให้ต่างไปจากเดิมได้ เช่น หากผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการ
ตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการเปลี ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจาก
วัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั งนี การเปลี ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งใ
ผู้ลงทุนทราบผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือนํา
ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ  7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (ถ้ามี) , ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) , INTERNET (ถ้ามี) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) , การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 

(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 

1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating)

ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot) ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน

วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์

1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด

3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคา
ตลาด ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล

5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 
1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 
1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ
2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บ
ไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ มเติม
 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้
รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 5 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดที เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการ จึงอาจ
เปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วง
ที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
แต่ละรายการที มีการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ มขึ นหรือเปลี ยนแปลงดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะ
คํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลา
ที บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง

(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม

(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ

(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี)

(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี

(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)

(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น

(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ มเติม จํานวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวม

(21) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน เป็นไปตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการส่งมอบหลักทรัพย์สําหรับ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที จ่ายจริง

(23) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที จ่ายจริง

(24) ค่าผู้ทําหน้าที ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ตามที นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการเรียกเก็บ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทั วไป ในกรณีที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
สําหรับผู้สนใจลงทุนทั วไป ที ทําการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการ
ซื อขายหลักทรัพย์ตามที ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และผู้ขายหน่วยลงทุนแต่ละรายอาจเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนครั ง
แรก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราที แตกต่างกัน

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ตามที นายทะเบียนเรียก
เก็บ

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียก
เก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
เรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น

2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง

3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ทั งนี ในช่วงก่อนวันที ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะคํานวณ
ดังนี 

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ

ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

กองทุนมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศที มีเวลา ช้า กว่าประเทศไทยประมาณ 12 ชั วโมง ซึ งกองทุนนั นมีการประกาศ NAV
ภายในวันที  T+1 จึงทําให้กองทุนของไทยต้องคํานวณ NAV ภายใน T+1 วันทําการ และประกาศ NAV ภายใน T+2 วันทําการ

(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทําการ
ถัดไป ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดัง
กล่าว

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1
วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูล และ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่าง
ประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัท
จัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป

เว้นแต่กรณีที ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่าง
ประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการ
เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือ
ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือ
กองทุนต่างประเทศ มีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2)

(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4     บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 

(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.

16.2.5 มูลค่าหน่วยลงทุนอ้างอิง (iNAV) คือ ราคาปัจจุบันของตะกร้าหลักทรัพย์ ณ ขณะที คํานวณ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุน
ต่อหน่วยของการซื อขายของกองทุนที เป็นส่วนประกอบของหน่วยของการซื อขาย ซึ งผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ณ
ขณะนั น ๆ โดยเบื องต้นบริษัทจัดการจะเป็นผู้คํานวณและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. < 1 สตางค์ หรือ
< 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วย
ไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์ และ
≥ 0.5% ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/ราคา
หน่วย
เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจาก
วันที คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุนเปิด
โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของ
วันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วนที 
2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อ
หรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึง
การแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

1  ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ ง
มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุน
เปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

 1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ

2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัท
จัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ อาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท ์026450080  

โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: 1 ปี นับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า

วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1  บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยประกาศ
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผล
ประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี)
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.4 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.4 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA  (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตราร้อยละ 30 ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สิน
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงิน
ลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบัน
การเงินอื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินใน
ประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าว
ก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
ที มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) การดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด) เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.5 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ

07/06/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0064/2565] หน้า 35 / 39



17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท ์026450080  

โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: 1 ปี นับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า

วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1  บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยประกาศ
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผล
ประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี)
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.4 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.4 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA  (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตราร้อยละ 30 ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สิน
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงิน
ลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบัน
การเงินอื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินใน
ประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าว
ก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
ที มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) การดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด) เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.5 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ

07/06/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0064/2565] หน้า 36 / 39



17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท ์026450080  

โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: 1 ปี นับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า

วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1  บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยประกาศ
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผล
ประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี)
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.4 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.4 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA  (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตราร้อยละ 30 ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สิน
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงิน
ลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบัน
การเงินอื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินใน
ประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าว
ก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
ที มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) การดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด) เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.5 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ
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17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท ์026450080  

โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: 1 ปี นับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า

วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1  บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยประกาศ
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผล
ประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี)
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.4 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.4 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA  (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตราร้อยละ 30 ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สิน
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงิน
ลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบัน
การเงินอื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินใน
ประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าว
ก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
ที มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) การดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด) เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.5 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส ์& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ
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17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท ์026450080  

โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: 1 ปี นับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า

วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1  บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยประกาศ
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผล
ประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี)
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.4 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.4 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA  (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตราร้อยละ 30 ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สิน
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงิน
ลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบัน
การเงินอื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินใน
ประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าว
ก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
ที มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) การดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด) เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.5 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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