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กองทุนเปด ยูไนเต็ด โกลบอล ซัสเทนเนเบิล อินฟราสตรัคเจอร อิควิตี้ ฟนด
รายละเอียดโครงการจัดการ
1. ขอมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปด ยูไนเต็ด โกลบอล ซัสเทนเนเบิล อินฟราสตรัคเจอร อิควิตี้ ฟนด
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : United Global Sustainable Infrastructure Equity Fund
ชื่อยอโครงการ : UINFRA
ประเภทโครงการ : กองทุนเปด
ประเภทการขาย : หลายครั้ง
การกําหนดอายุโครงการ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :

เวนแตเขาเงื่อนไขดังตอไปนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยุติโครงการในชวงการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก หรือหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวย
ลงทุนครั้งแรก หากปรากฏวาจํานวนเงินที่ไดจากการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกไมเพียงพอตอการจัดตั้งกองทุนไดอยางเหมาะสมเพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือ
หนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามขอกําหนดในเรื่องการคืนเงินคาสั่งซื้อหนวยลงทุน

(2) เมื่อมูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดโดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดลดลงในวันทําการใดจน
ทําใหไมสามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนไดอยางเหมาะสม และ/หรือมีเหตุใหเชื่อไดวา
เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม และ/หรือปจจัยอื่นใดเพื่อประโยชนโดยรวมของผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว

ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงคของโครงการ :

เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ที่ตองการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหนวยลงทุนกองทุนรวมตางประเทศที่ลงทุนในตราสารทุนของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยทั่วโลก ซึ่งเปนธุรกิจเกี่ยวของกับโครงสรางพื้นฐาน

2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมเพื่อการออม
- กองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund of Funds)
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : ไมกําหนด
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับตางประเทศ : กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ตราสารทุนตาง
ประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนที่เนนการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่เกี่ยวของกับธุรกิจโครงสรางพื้นฐานทั่วและมีแนวทางในการดําเนิน
ธุรกิจที่ยั่งยืน โดยกระจายการลงทุนในภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ สัดสวนการลงทุนในภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก จะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณสภาวะการลงทุนในแตละขณะ โดยจะมี net exposure ในหนวยลงทุนของกองทุนรวม
ตราสารทุนตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ตราสารทุนตางประเทศที่มีนโยบายลักษณะดังกลาวขางตน โดยเฉลี่ยในรอบป
บัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ 
และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ตราสารทุนตางประเทศที่มีนโยบายการลงทุนขางตนตั้งแต 2 กองทุนขึ้นไป และกองทุนจะลงทุนใน
กองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยจะมี net exposure ที่เกี่ยวของกับ



ความเสี่ยงตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) ตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
ตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ ซึ่งการใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุนสําหรับการทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยง 
โดยอาจทําใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งกองทุนอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย (Securities 
lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนใน
ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)

บริษัทจัดการจะแตงตั้งให  UOB Asset Management Ltd  เปนที่ปรึกษาการลงทุนเพื่อใหคําปรึกษาและแนะนําการลงทุนสําหรับการ
ลงทุนในตางประเทศ ของกองทุนเปด ยูไนเต็ด โกลบอล ซัสเทนเนเบิล อินฟราสตรัคเจอร อิควิตี้ ฟนด ซึ่ง UOB Asset Management Ltd 
อาจมีการแนะนําใหลงทุนในกองทุนรวมภายใตการบริหารจัดการของ UOB Asset Management Ltd อยางไรก็ตาม UOB Asset 
Management Ltd จะไมมีอํานาจในการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปนผูตัดสินใจลงทุนเองตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ซึ่ง
จะพิจารณาแนวทางและคําแนะนําการลงทุนของที่ปรึกษาการลงทุน เพื่อประกอบการตัดสินสินใจในการลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจ
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการแตงตั้งที่ปรึกษาการลงทุนไดในอนาคต อนึ่ง UOB Asset Management Ltd เปนบริษัทที่จัดตั้งในประเทศ
สิงคโปร และไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจจัดการลงทุนและในการใหคําปรึกษาทางการลงทุนภายใตการกํากับดูแลของ Monetary 
Authority of Singapore (MAS) ซึ่งเปนสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดย 
UOB Asset Management Ltd มีฐานะเปนบริษัทแมของบริษัทจัดการ

สําหรับเงินลงทุนสวนที่เหลือนั้น กองทุนจะไมลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาอันดับที่สามารถลงทุนได (Non-
Investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไมมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Bond) หรือตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย (Unlisted securities) อยางไรก็ตาม กองทุนอาจมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (Non – 
investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุนได (Investment grade) หรือตราสาร
นั้นไดรับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (listed securities) แลวแตกรณี ขณะที่กองทุนลงทุนเทานั้น และกองทุนอาจลงทุนใน
หลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนดหรือใหความเห็นชอบ

ในกรณีที่บริษัทจัดการไดรับคาตอบแทน (loyalty fee หรือ rebate) ทั้งในรูปจํานวนเงินหรือจํานวนหนวย จากการนําเงินลงทุนของ
กองทุนเปด ยูไนเต็ด โกลบอล ซัสเทนเนเบิล อินฟราสตรัคเจอร อิควิตี้  ฟนด ไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ บริษัท
จัดการจะนําคาตอบแทนเขาเปนทรัพยสินของกองทุนเปด ยูไนเต็ด โกลบอล ซัสเทนเนเบิล อินฟราสตรัคเจอร อิควิตี้ ฟนด โดยคํานึงถึงผล
ประโยชนสูงสุดของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ

ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไมนอยกวารอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทาง หากกองทุนปลายทางมี
มูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะดังตอไปนี้

1. มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกวาสองในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ

2. ยอดรวมของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในชวงระยะเวลาหาวันทําการใดติดตอกัน คิดเปนจํานวนเกินกวา 2 ใน 3 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทาง



ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะดังกลาวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้

รายละเอียดการดําเนินการ

            

การดําเนินการ

            

            

ระยะเวลาดําเนินการ

            

            

1 แจงเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลคาทรัพยสินลดลง พรอมแนวทาง

            การดําเนินการของ บริษัทจัดการใหสํานักงานและผูถือหนวย (แนวทางการดังกลาว

ตองคํานึงถึงประโยชนที่ดีที่สุดของผูถือหนวยโดยรวม)

            

            

ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่มี

            การเปดเผยขอมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏ

เหตุ

            

            

2 เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการตามขอ 1 ตอผูลงทุนทั่วไป

            (ดําเนินการใหบุคลากรที่เกี่ยวของเปดเผยขอมูลดังกลาวดวย)

            

            

พรอมขอ 1 

            

            

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามขอ 1

            

            

ภายใน 60 วันนับแตวันที่มี

            การเปดเผยขอมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏ

เหตุ

            

            

4 รายงานผลการดําเนินการตามขอ 3 ใหสํานักงานทราบ

            

            

ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ดําเนินการตามขอ 3 แลว

เสร็จ

            



ในการคํานวณสัดสวนการลงทุนของกองทุน เรื่องการจัดแบงประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไมนับชวงระยะเวลาดังนี้รวมดวยก็ได 
ทั้งนี้ โดยตองคํานึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ

1. ชวงระยะเวลา 30 วันนับแตวันที่จดทะเบียนเปนกองทุนรวม

2. ชวงระยะเวลา 30 วันกอนครบอายุโครงการหรือกอนเลิกกองทุนรวม

3. ชวงระยะเวลาที่ตองใชในการจําหนายทรัพยสินของกองทุนเนื่องจากไดรับคําสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือมีการสิ้นสุด
สมาชิกภาพ หรือมีการโอนยายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ตองไมเกินกวา 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเปนกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร 
และ/หรือหลักทรัพยดังกลาวขางตน หรือกองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund) หรือสามารถกลับมาเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund of 
Funds) ได โดยไมทําใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ใหเปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยขึ้น
อยูกับสถานการณตลาด ณ ขณะนั้น และตองเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาวบริษัท
จัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน กอนการแกไขโครงการผานการประกาศทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
หรือชองทางอื่นตามความเหมาะสม

 

 

 

3. ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินทุนโครงการ
จํานวนเงินทุนโครงการเริ่มตน : 2,000,000,000.00 บาท
นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี
ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนมากกวาจํานวนเงินทุน : เปนจํานวนรอยละ
15.0 ของจํานวนเงินทุนโครงการ
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท
จํานวนหนวยลงทุนเริ่มตน : 200,000,000.0000 หนวย
ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม :

                              บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือวาไดรับความเห็น
ชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว



ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกลาวโดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดที่จะเกิดขึ้นแกกองทุน และผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ
                         

4. การบริหารจัดการกองทุน
การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) :

- ที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไมซับซอน
วิธีการในการคํานวณ Global Exposure limit : Commitment approach 
อัตราสวนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไมเกินรอยละ : 100.0

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ลงทุน
กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)
ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน

5. การแบงชนิดหนวยลงทุน (class of unit)
ประเภทการแบงชนิดหนวยลงทุน :
- คาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่เรียกเก็บผูถือหนวยลงทุน
- ระยะเวลาการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
- สิทธิประโยชนทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF)
รายการ class of unit :

1. ชื่อยอ : UINFRA-N
เปนชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไมเปน
รายละเอียดแตละชนิดหนวยลงทุน : ชนิดรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติ
คําอธิบาย :

เหมาะสําหรับผูลงทุนที่ตองการรายไดจากสวนตางของการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชนจากการลงทุน (Total 
return)

2. ชื่อยอ : UINFRA-A
เปนชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไมเปน
รายละเอียดแตละชนิดหนวยลงทุน : ชนิดรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ
คําอธิบาย :

เหมาะสําหรับผูลงทุนที่ตองการรับรายไดสมํ่าเสมอจากการขายคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ

3. ชื่อยอ : UINFRA-SSF
เปนชนิดเพื่อการออม (SSF) : เปน
รายละเอียดแตละชนิดหนวยลงทุน : ชนิดเพื่อการออม
คําอธิบาย :

เหมาะสําหรับผูลงทุนที่ตองการลงทุนเพื่อรับสิทธิประโยชนทางภาษี และคาดหวังที่จะไดรับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของหนวย
ลงทุนในระยะยาว (Total Return)

6. การจายเงินปนผล



ชื่อยอ นโยบายการจายเงินปนผล
UINFRA-N ไมจาย

UINFRA-A ไมจาย
UINFRA-SSF ไมจาย

หลักเกณฑการจายเงินปนผล :

ไมมี

กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :

ไมมี

7. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน
รายการ class of unit :

1. ชื่อยอ : UINFRA-N
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด

2. ชื่อยอ : UINFRA-A
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด

3. ชื่อยอ : UINFRA-SSF
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด

วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูถือหนวยลงทุน
- แบบอัตโนมัติ
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทําการ
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
• การรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบดุลยพินิจของผูลงทุน
กองทุนจะเปดใหมีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ตั้งแตเวลาเริ่มเปดทําการ ถึง 14.00 น.

การชําระเงินคาซื้อคืนหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัด
จากวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทํา
การของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวของในตางประเทศ ซึ่งจะสงผลกระทบตอการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมไดระบุเกี่ยวกับวันหยุดทําการในตางประเทศดัง
กลาวไวแลวในเว็บไซตของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื่นใดอันจะเปนการอํานวย
ความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต เชน e-wallet หรือ prompt pay เปนตน หรือจายเปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะระบุชื่อผูถือ
หนวยลงทุน และจัดสงทางไปรษณียหรือนําสงโดยผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ทั้งนี้ ตามที่ผูถือหนวยลงทุนไดแจงความประสงค
ไว 

• การรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กองทุนเปด ยูไนเต็ด โกลบอล ซัสเทนเนเบิล อินฟราสตรัคเจอร อิควิตี้ ฟนด จะพิจารณารับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติใหแกผูถือหนวย
ลงทุน ไมเกินปละ 12 ครั้งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบลวงหนาทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ แตหากวันดังกลาวเปนวันที่ไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนได ใหเลื่อนเปนวันทําการถัดไป ทั้งนี ้
การรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติจะพิจารณาจากการจายผลตอบแทนของ ตราสารที่กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไร
สะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี้ยคางรับที่ไดรับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow)



การชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติดังกลาวขางตน ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคา
หนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการของผูประกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนตางประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของในตางประเทศ ซึ่งจะ
สงผลกระทบตอการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมไดระบุเกี่ยวกับวันหยุดทําการในตางประเทศดังกลาวไวแลวในเว็บไซตของ
บริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดอันจะเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวย
ลงทุนในอนาคต เชน e-wallet หรือ prompt pay เปนตน หรือจายเปนเช็คขีดครอม สั่งจายเฉพาะระบุชื่อผูถือหนวยลงทุน และจัดสงทาง
ไปรษณียหรือนําสงโดยผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามที่ผูถือหนวยลงทุนไดแจงความประสงคไว

หลักเกณฑเพิ่มเติมสําหรับหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ในการจัดการกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมนั้น บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละ
รายแยกรายการตามวันและเวลาที่ลงทุน และเมื่อผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนบริษัทจัดการจะคํานวณตนทุน ผลประโยชน และหัก
เงินลงทุนแตละรายการตามวิธีการ “เขากอน ออกกอน” (First In First Out – FIFO) ทั้งนี้ วันที่ลงทุน หมายความวา วันที่ผูถือหนวยลงทุน
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมในแตละรายการ และในกรณีที่รับโอนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อ
การออม หรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ใหหมายความถึงวันที่ผูถือหนวยลงทุนลงทุนเริ่มแรกในกองทุนรวมเพื่อการออมของรายการที่
รับโอนนั้น

บริษัทจัดการจะจัดทําหนังสือรับรองการขายคืนหนวยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สมาคมกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต. และจัดสงหนังสือดังกลาวใหกับผูถือหนวยลงทุนเมื่อมีรายการขายคืน
หนวยลงทุนเพื่อเปนขอมูลแกผูถือหนวยลงทุนในการดําเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติม หรือเก็บไวเปน
หลักฐานใหเจาพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : 
กรณีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติ : จะพิจารณารับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติใหแกผูถือหนวยลงทุน ไมเกินปละ 12 ครั้งตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจายผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของ
กองทุน และ/หรือดอกเบี้ยคางรับที่ไดรับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow) ทั้งนี้บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืน
หนวยลงทุนอัตโนมัติใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ

เงื่อนไขอื่น :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แกไข และ/หรือเพิ่มเติม “การรับซื้อคืนหนวยลงทุน” ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ
กําหนด และเปนไปตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วัน
ทําการกอนวันเริ่มใหบริการ โดยจะแจงใหทราบทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ การปรับปรุง แกไขดังกลาวขางตนจะเปนไปเพื่อ
ประโยชนโดยรวมของกองทุนและผูถือหนวยลงทุน

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในหัวขอ “การรับซื้อคืนหนวยลงทุน” ดังกลาวขางตน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แกไข เรื่องอื่น
ใดที่เกี่ยวของ ซึ่งจะเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แกไข ดังกลาวขางตนจะเปนไปเพื่อประโยชน
โดยรวมของกองทุนและผูถือหนวยลงทุน  และเปนไปตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุน
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วันกอนมีการปรับเปลี่ยน อยางไรก็ดี หากเปนกรณีไมทราบลวงหนา อาทิเชน มีการประกาศใหเปนวันหยุดทํา
การของบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณการลงทุน
ไมเหมาะสม เปนตน บริษัทจัดการจะประกาศใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยเร็วที่สุด ผานทางเว็บไซดของบริษัทจัดการ

เงื่อนไข ขอจํากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :

• การชําระคารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน
หลักเกณฑในการเลือกชําระคารับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพย
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินสด  ในกรณีใดตอไปนี้
(1) กองทุนรวมไมสามารถชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนได และ
(2) ผูถือหนวยลงทุนที่สั่งขายคืนหนวยลงทุนตกลงที่จะรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน

• การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะเลื่อนกําหนดชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปดไวแลวได 
เฉพาะในกรณีที่กําหนดไวในโครงการ ซึ่งตองไมเกินกวากรณีดังตอไปนี้
1. บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยไดรับความเห็นชอบของผูดูแล
ผลประโยชนแลว



(1) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล
(2) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูนอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการ

2. ผูถือหนวยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนกอนหรือในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปด
ไมถูกตองโดยมีมูลคาตั้งแต 1 สตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของมูลคาหรือราคาที่ถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมได
รับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั้งนี้ การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนตามขอ 1 หรือขอ 2 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ 
(1) เลื่อนกําหนดชําระคาขายคืนไดไมเกินสิบวันทําการนับแตวันที่ผูถือหนวยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนนั้น เวนแตไดรับการผอนผัน
จากสํานักงาน
(2) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระคาขายคืนหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอ
ผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบเรื่องดังกลาวดวยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจงการเลื่อนกําหนดชําระคาขายคืน พรอมทั้งจัดสงรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการไดรับความเห็นชอบของผูดูแล
ผลประโยชนตามขอ 1 หรือการรับรองขอมูลของผูดูแลผลประโยชนตามขอ 2 ตอสํานักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายใหผู
ดูแลผลประโยชนดําเนินการแทนก็ได
(4) ในระหวางการเลื่อนกําหนดชําระคาขายคืน หากมีผูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงเวลาดังกลาวใหบริษัทจัดการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนนั้น โดยตองชําระคาขายคืนแกผูถือหนวยลงทุนตามลําดับวันที่สงคําสั่งขายคืนกอนหลัง

• เงื่อนไขและขอจํากัดในการจัดสรรและการโอนหนวยลงทุน
1. ตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
และ/หรือ ที่แกไขเพิ่มเติม
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือจํานําหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมหรือ
หนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
3. ชนิดรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมรับโอนหนวยลงทุนในชวงที่กองทุนรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ

เงื่อนไข ขอจํากัด การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง :

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการไดสูงสุด ไมเกิน 5 วันทําการ เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดย
บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจําเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็น
ชอบของผูดูแลผลประโยชน กรณีเกิดเหตุตามที่ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด  

เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาหยุดการขายหนวยลงทุน หรือปฏิเสธไมรับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุน 
และ/หรือยกเลิกคําสั่งซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือแตบางสวน โดยไมตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอ
ไปนี้ 
1. กรณีการขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมกอใหเกิดปญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไมวาจะเปนการไมสามารถดํารงสัดสวนตามที่
กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําใหไมสามารถหาหลักทรัพยที่จะลงทุนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนได หรือกอ
ใหเกิดผลเสียหายแกกองทุน
2. กรณีเอกสารหรือขอมูลประกอบการซื้อหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการไดรับจากผูซื้อหนวยลงทุนไมถูกตองตามความเปนจริง
3. กรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลทําใหจํานวนหนวยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกวาจํานวนที่ไดรับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4. กรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลทําใหจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกวาวงเงินที่บริษัทจัดการไดรับอนุญาตใหสามารถนําไปลงทุนใน
ตางประเทศได หรืออาจเปนเหตุใหไมสามารถบริหารจัดการกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคหลักของกองทุนซึ่งมีนโยบายที่จะนําเงินลงทุน
สวนใหญไปลงทุนในตางประเทศ
5. กรณีที่กองทุนปลายทางปฏิเสธไมรับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุน และ/หรือยกเลิก คําสั่งซื้อหนวยลงทุนของ
กองทุน
6. กรณีอื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นวามีความจําเปนในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของ เชน กฎหมายเกี่ยวกับการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการกอการราย หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อรักษาผลประโยชนของกองทุน ผูถือหนวย
ลงทุน และ/หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคาขาย
หนวยลงทุนของกองทุนรวมเปดไมถูกตองโดยมีมูลคาตั้งแต 1 สตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของมูลคาหรือราคาที่ถูกตอง 
และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคํา
สั่งซื้อหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการหยุดขายหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการ



หยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีการใดๆ โดยพลัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคําสั่งซื้อ / คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เปนการชั่วคราวหรือถาวรก็ได ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นวา 
การหยุดรับคําสั่งดังกลาวจะเปนประโยชนสูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที่ดีตอกองทุนเปดและผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปดเผย
ขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั่งซื้อ/คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในชอง
ทางที่เขาถึงไดงายและทั่วถึง

8. คาธรรมเนียมและคาใชจาย
8.1 คาธรรมเนียมรวม

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด :
1. ชื่อยอ : UINFRA-N 

ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 5.35 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม

2. ชื่อยอ : UINFRA-A 
ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 5.35 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุนรวม

3. ชื่อยอ : UINFRA-SSF 
ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 5.35 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ทั้งนี้ คาธรรมเนียมตามรายการดังกลาวขางตน ไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน (ถามี)
อยางไรก็ตาม คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกลาวขางตนเปนการประมาณการ จึงอาจเปลี่ยนแปลงได
ตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน ขนาดของกองทุน จํานวนผูถือหนวยลงทุน และ/หรือในชวงที่ผูลงทุนทําการสั่งซื้อ
หรือขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนมาก เปนตน รวมถึงสอดคลองกับเพดานคาธรรมเนียมและคาใชจายแตละรายการที่มีการปรับเพิ่ม
ขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงดังกลาวตองเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด

8.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
คาธรรมเนียมการจัดการรายป

1. ชื่อยอ : UINFRA-N 
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 2.14 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมดหักดวยมูลคา

หนี้สินทั้งหมดที่ยังไมไดรวมคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน
ของชวงตั้งแตวันถัดจากวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิครั้งลาสุดจนถึงวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ปจจุบัน โดยจะ
คํานวณคาธรรมเนียมดังกลาวเปนรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการเห็น
สมควร

2. ชื่อยอ : UINFRA-A 
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 2.14 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมดหักดวยมูลคา

หนี้สินทั้งหมดที่ยังไมไดรวมคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน
ของชวงตั้งแตวันถัดจากวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิครั้งลาสุดจนถึงวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ปจจุบัน โดยจะ
คํานวณคาธรรมเนียมดังกลาวเปนรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการเห็น
สมควร

3. ชื่อยอ : UINFRA-SSF 
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 2.14 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมดหักดวยมูลคา

หนี้สินทั้งหมดที่ยังไมไดรวมคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน
ของชวงตั้งแตวันถัดจากวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิครั้งลาสุดจนถึงวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ปจจุบัน โดยจะ
คํานวณคาธรรมเนียมดังกลาวเปนรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการเห็น
สมควร

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป



1. ชื่อยอ : UINFRA-N 
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.08025 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมดหัก

ดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมดที่ยังไมไดรวมคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน
หนวยลงทุน ของชวงตั้งแตวันถัดจากวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิครั้งลาสุดจนถึงวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ปจจุบัน
โดยจะคํานวณคาธรรมเนียมดังกลาวเปนรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร

2. ชื่อยอ : UINFRA-A 
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.08025 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมดหัก

ดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมดที่ยังไมไดรวมคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน
หนวยลงทุน ของชวงตั้งแตวันถัดจากวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิครั้งลาสุดจนถึงวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ปจจุบัน
โดยจะคํานวณคาธรรมเนียมดังกลาวเปนรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร

3. ชื่อยอ : UINFRA-SSF 
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.08025 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมดหัก

ดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมดที่ยังไมไดรวมคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน
หนวยลงทุน ของชวงตั้งแตวันถัดจากวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิครั้งลาสุดจนถึงวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ปจจุบัน
โดยจะคํานวณคาธรรมเนียมดังกลาวเปนรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร

คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป
1. ชื่อยอ : UINFRA-N 

ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.428 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด
หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมดที่ยังไมไดรวมคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียม
นายทะเบียนหนวยลงทุน ของชวงตั้งแตวันถัดจากวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิครั้งลาสุดจนถึงวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ณ ปจจุบัน โดยจะคํานวณคาธรรมเนียมดังกลาวเปนรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. ชื่อยอ : UINFRA-A 
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.428 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด

หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมดที่ยังไมไดรวมคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียม
นายทะเบียนหนวยลงทุน ของชวงตั้งแตวันถัดจากวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิครั้งลาสุดจนถึงวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ณ ปจจุบัน โดยจะคํานวณคาธรรมเนียมดังกลาวเปนรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร

3. ชื่อยอ : UINFRA-SSF 
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.428 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด

หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมดที่ยังไมไดรวมคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียม
นายทะเบียนหนวยลงทุน ของชวงตั้งแตวันถัดจากวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิครั้งลาสุดจนถึงวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ณ ปจจุบัน โดยจะคํานวณคาธรรมเนียมดังกลาวเปนรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : มี
ประมาณการคา ในอัตราไมเกินรอยละ 0.214 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมดหักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมดที่ยังไมไดรวมคา
ธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน ของชวงตั้งแตวันถัดจากวันที่
คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิครั้งลาสุดจนถึงวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ปจจุบัน โดยจะคํานวณคาธรรมเนียมดังกลาวเปน
รายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : มี

ประมาณการคา ในอัตราไมเกินรอยละ 2.48775 ตอป ของมูลคาทรัพยสินรวมหักดวยหนี้สินรวม กอนหักคาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (ถามี) คาธรรมเนียมนายทะเบียน (ถามี) คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถามี) และคา
ธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ถามี) ณ วันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวม



รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ปจจุบันยกเวน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาว โดยจะแจงวันที่เริ่มคิดคา
ธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน ใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยจะประกาศผานเว็ปไซตของบริษัทจัดการ

คาใชจายดังตอไปนี้ที่จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที่จายจริง 
(1) คาจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ คาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ คาใชจายดานการตลาด การเผยแพรความรู โดยการสงขาวสารดวย
วิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื่นๆ (ถามี) ทั้งนี้ ไมเกินรอยละ 0.4280 ตอป ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุน 
(2) คาใชจายตางๆ ในการสอบบัญชี คาที่ปรึกษากฎหมาย คาใชจายตางๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั่งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน คาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของในการจัดการกองทุนรวมเชน คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการ
ติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนี้ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) คาจัดทําและคาจัดพิมพรายงานหนังสือบอกกลาว ประกาศ รายงานตางๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพรายวันและคาใชจาย
ในการจัดทําและจัดพิมพ ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุน ใบคําสั่งขายคืนหนวย
ลงทุน เอกสารที่เกี่ยวของอื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการจัดทําขึ้นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
(4) คาจัดทํา จัดพิมพ และจัดสงเอกสารที่เกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวกับกองทุนและคา
แปลหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุน และเอกสารที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุน
(5) คาจัดทํา จัดพิมพ และจัดสงหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําป ขาวสารกองทุน 
และหรือเอกสารอื่นๆ ถึงผูถือหนวยลงทุน
(6) คาใชจาย (ถามี) ในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ หรือเรียกคาสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คาใชจายดานกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน คาใชจายในการติดตามหนี้ของกองทุน
(7) คาใชจายในการรับชําระหนี้เปนทรัพยสินอื่น แทนการชําระหนี้ดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียม
ทนายความ คาใชจายในดานนิติกรรม คาประเมินราคา คาจดจํานอง คาปลดจํานอง คาจัดพิมพเอกสาร คาใชจายหรือคาธรรมเนียมอื่น
ใดที่เกี่ยวของกับทางราชการ คาใชจายเกี่ยวกับการไดมาซึ่งหลักประกันของสิทธิเรียกรองอันเกิดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น
(8) คาใชจายในการรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน คาใชจายในการชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
(9) คาธรรมเนียมธนาคารตางๆ คาไปรษณียากร และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(10) คาอากรแสตมป คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย 
(11) คาใชจายตางๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย (ถามี)
(12) คาใชจายที่เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนี้ใดๆ
(13) คาใชจาย คาธรรมเนียม คาภาษีอากร หรือภาษีอื่นใดที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายหลักทรัพยหรือตราสารหรือมีไวใน
ทรัพยสินหรือหลักทรัพยทั้งในและตางประเทศ เชน การจัดหา ใหไดมา รับมอบ สงมอบ ดูแล เก็บรักษา ปองกันผลประโยชน คา
ธรรมเนียม และคาใชจายในการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ การโอนเงิน คาธรรมเนียม และคาใชจายที่เกี่ยวของกับการปองกัน
ความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือความเสี่ยงอื่นใดที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรัพยทั้งในและตางประเทศ เชน สัญญา
ซื้อขายลวงหนา และคาใชจายหรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่จายจริง รวมถึงคาใชจาย และคาธรรมเนียมอื่นใดเพื่อใหกองทุนสามารถ
ลงทุนในหลักทรัพยดังกลาว เปนตน (ถามี)
(14) คาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆในการสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบทรัพยสินทั้งในและตางประเทศ คาที่ปรึกษากฎหมาย 
คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคําสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและการชําระบัญชี
(15) คาใชจายในการติดตอสื่อสารกับผูเกี่ยวของกับทรัพยสินของกองทุนในตางประเทศ (ถามี)
(16) คาธรรมเนียมสําหรับการใชบริการทดรองจายเงิน เพื่อชําระราคาหลักทรัพยลวงหนาจาก global custodian สําหรับกรณีการ
ลงทุนในตางประเทศ และคาใชจายที่เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)
(17) คาธรรมเนียมและหรือคาใชจายของผูรับฝากหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศของกองทุน รวมถึงคาธรรมเนียมและหรือคา
ใชจายอื่นใดที่เกี่ยวของของผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศของกองทุน
(18) คาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม เชน การจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน คาสมุดเช็ค คา
โทรศัพท คาโทรสาร คาพาหนะ เปนตน 
(19) คานายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่ซื้อหรือขายเพื่อประโยชนในการจัดการกองทุนรวมซึ่งรวมถึงภาษีอื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บ
เมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมการทํารายการในตางประเทศ

ทั้งนี้ คาธรรมเนียมตามรายการดังกลาวขางตน ไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน (ถามี) โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมดังกลาว หากหนวยงานที่เกี่ยวของมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีภาษีมูลคาเพิ่ม
หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน (ถามี) เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑของหนวยงานที่เกี่ยวของ

8.3 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end fee)



1. ชื่อยอ : UINFRA-N

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 2.0 ของมูลคาหนวยลงทุน

2. ชื่อยอ : UINFRA-A

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 2.0 ของมูลคาหนวยลงทุน

3. ชื่อยอ : UINFRA-SSF

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 2.0 ของมูลคาหนวยลงทุน

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end fee)
1. ชื่อยอ : UINFRA-N

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 2.0 ของมูลคาหนวยลงทุน

2. ชื่อยอ : UINFRA-A

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 2.0 ของมูลคาหนวยลงทุน

3. ชื่อยอ : UINFRA-SSF

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 2.0 ของมูลคาหนวยลงทุน

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching in)
1. ชื่อยอ : UINFRA-N

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการ
เดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : ไมมี

ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขาในอัตราไมเกินรอยละ 2.0 ของมูลคาหนวยลงทุน
2. ชื่อยอ : UINFRA-A

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการ
เดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : ไมมี

ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขาในอัตราไมเกินรอยละ 2.0 ของมูลคาหนวยลงทุน
3. ชื่อยอ : UINFRA-SSF

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการ
เดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : ไมมี

ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขาในอัตราไมเกินรอยละ 2.0 ของมูลคาหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching out)

1. ชื่อยอ : UINFRA-N

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวม



ภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น
ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด 
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในอัตราไมเกินรอยละ 2.0 ของมูลคาหนวยลงทุน

2. ชื่อยอ : UINFRA-A

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวม
ภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด 
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในอัตราไมเกินรอยละ 2.0 ของมูลคาหนวยลงทุน

3. ชื่อยอ : UINFRA-SSF

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมตางกัน ระหวางกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุน
รวมภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก จากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการเดียวกัน : ไมมี
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก จากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการอื่น : อัตราคาธรรมเนียมที่

กําหนด
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 2.0 ของมูลคาหนวยลงทุน

คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : มี
คาธรรมเนียม : 10.0 บาท
ตอหนวยลงทุน : 500.0 หนวย
หรือเศษของ : 500.0 หนวย

คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : ไมมี
คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่น : มี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : ตามหัวขอ "รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน)"
ในอัตราไมเกิน รอยละ ของมูลคาหนวยลงทุน : -
ตามที่จายจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน) :

- คาธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู การออกใบหนวยลงทุนในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนรองขอ 
อัตรารายการละ 50 บาท ทั้งนี้เพื่อมิใหกระทบตอผลประโยชนสวนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากผูถือหนวย
ลงทุนในวันที่ยื่นคําขอทํารายการดังกลาว 

- คาธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื่อเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุน
ตามอัตราและเงื่อนไขที่ทางธนาคารพาณิชยกําหนด

ทั้งนี้ คาธรรมเนียมดังกลาว ขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถามี) หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน 
(ถามี) ไวแลว
รายละเอียดเพิ่มเติม คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
เขา คาธรรมเนียม

หนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม 
ในกรณีที่เปนการสับเปลี่ยนระหวางกองทุนรวมเพื่อการออมภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะยกเวน  คาธรรมเนียม
ดังกลาว  แตทั้งนี้  คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกไปบริษัทจัดการอื่นจะเรียกเก็บในอัตราไมเกินรอยละ  2.00  ของมูลคา
หนวยลงทุนของวันทําการลาสุดกอนหนาวันทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแตไมตํ่ากวา  200 บาท ตอ 1 รายการ  โดยบริษัทจัดการ



หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะเรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุนโดยตรงเมื่อผูถือหนวยลงทุนยื่นคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจคิดคาธรรมเนียมดังกลาวกับผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนแตละกลุมหรือแตละคนไมเทากันได โดยบริษัทจัดการ
จะแจงรายละเอียดหลักเกณฑในการคิดคาธรรมเนียม โดยจะแจงใหทราบทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ

8.4 วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม
คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวมตามที่ระบุในหัวขอ "รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุน
รวม)" จะตัดจายจากกองทุนรวมตามที่จายจริง โดยบริษัทจัดการดวยความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิที่จะตัดจายคา
ธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ดังกลาวในงวดเดียวหรือเฉลี่ยตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนรวมเปนรายวัน ทั้งนี้ การตัดจายคาใช
จายดังกลาวจะเปนไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดตามกฎหมาย
วาดวยการนั้น

8.5 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
 

(1) การดําเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายของกองทุน

            

การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียม/คาใชจาย

            

            

การดําเนินการของบริษัทจัดการ

            

            

1. การเพิ่มคาธรรมเนียม/คาใชจาย

            

            

 

            

            

 1.1 ตามที่ระบุไวในโครงการ

            

            

 

            

            

 1.1.1 ไมเกินอัตราที่ระบุในโครงการ

            

            

เปดเผย 2 ใหผูลงทนุทราบลวงหนา ≥ 3 วนัทาํการกอนการเรยีกเกบ็เพิม่ขึน้

            

            

 1.1.2 เกนิอตัราทีร่ะบไุวในโครงการ 1 

            

            

 

            



            

 1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที่ระบุไวในโครงการ

            

            

บริษัทจัดการตองไดรับมติพิเศษ3 และแจงใหสํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่เปลี่ยนแปลง

            
            

 1.1.2.2 กรณเีกิน ≤ 5% ของอัตราที่ระบุไวใน

โครงการ

            

            

เปดเผย2 ใหผูถือหนวยทราบลวงหนา ≥ 60 วันกอนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้นและแจงใหสํานักงานทราบ

ภายใน 15 วันนับแตวันที่เปลี่ยนแปลง

            

            

 1.2 แตกตางไปจากโครงการ

            

            

บริษัทจัดการตองขอมต3ิ เพื่อแกไขโครงการ

            

            

2. การลดคาธรรมเนียม/คาใชจาย

            

            

 

            

            

 2.1 ตามที่ระบุไวในโครงการ

            

            

เปดเผย2 ใหผูลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่มีการเรียกเก็บลดลง

            

            

 2.2 แตกตางไปจากที่ระบุไวในโครงการ

            

            

ใหบริษัทจัดการสามารถขอแกไขโครงการ โดยใหถือวาสํานักงานเห็นชอบการแกไขโครงการในเรื่องดัง

กลาว

            

            

การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียม/คาใชจาย

            

            

การดําเนินการของบริษัทจัดการ

            

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ปนับแตวันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บคาธรรมเนียม/คาใชจายดังกลาวเพิ่มขึ้น

2 การเปดเผยขอมูลตองกระทําโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางทั่วถึง



3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผูถือหนวยลงทุนและการ
จัดประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีมูลคานอยกวาหาสิบลานบาทและกองทุนรวมดังกลาวไมไดเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการตามอัตรา
รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บคาธรรมเนียมการจัดการดังกลาวเปนแบบเรียกเก็บตาม
อัตรารอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ โดยคาธรรมเนียมการจัดการใหมจะเปนอัตราที่ไมสูงกวารอยละของคาธรรมเนียมการจัดการ
เดิมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บในชวงเวลาที่กองทุนรวมมีมูลคาไมนอยกวาหาสิบลานบาทโดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน 
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไวที่สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุนรวม
1. ชื่อยอ : UINFRA-N

- เครื่องมือการกําหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย
คาธรรมเนียมการขายคืนที่ไมเปนไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กําหนด (liquidity fee) :

กองทุนรวมทั่วไป
อัตราคาธรรมเนียม liquidity fee ไมเกินรอยละ (ของมูลคาหนวยลงทุน) : 2.00
รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืนหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในวันทําการซื้อขายใด โดยมี
มูลคาตั้งแตรอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน แลวแตกรณี บริษัทจัดการอาจคิดคาธรรมเนียมการ
รักษาสภาพคลอง (Liquidity Fee) ไดในอัตราไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการ
พิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ 
ไดแก สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพยสิน หรือปจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพ
คลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยู 
และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการได
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ่มไดไมเกินอัตรา
สูงสุดที่กําหนดไวในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก 
และ/หรือปรับลดไมเกินระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ไดตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม 
หรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ และ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่
แตกตางกันตามระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุน และ/หรือมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนออกได โดยบริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกตางกันไดในแตละวันที่มีการใชเครื่องมือนี้ และ
ขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการใชเครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั้นได ทั้งนี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขา
กองทุน
ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการ
ปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing 
Pricing) หรือการเพิ่มคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน
รวม (Anti-dilution – ADLs) และสามารถใชรวมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได
อยางไรก็ตาม การใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยลงทุนที่ยัง
คงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด
ในกรณีเขาเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใชหรือไมใชเครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงสภาพคลองนี้ก็ไดหากกองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
เปนสําคัญ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช liquidity fee บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง



รายละเอียดเพิ่มเติม : -
การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing
pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
ดวยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนอาจมีการปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน
รวม (Swing Pricing) ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลคาหนวยลงทุนที่ใชในการคํานวณราคาซื้อขายหนวย
ลงทุนเพื่อใหสะทอนตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเปน
ไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก กองทุนมี
ยอดการไถถอนสุทธิอยางตอเนื่อง, กองทุนมียอดซื้อหรือขายสุทธิในสัดสวนที่สูงเมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน, 
กองทุนมียอดการไถถอนสุทธิหรือยอดซื้อสุทธิในวันทําการใดเกินกวาอัตรา Threshold ที่กําหนด, มี bid – ask 
spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพยสิน, เกิดความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพยสิน, ตลาดซื้อขาย
ทรัพยสินมีสภาพคลองที่ลดลงจากปกติ, มีการซื้อขายทรัพยสินในปริมาณมาก, เหตุการณอื่นที่สงผลกระทบตอ
ตนทุนและคาใชจายของกองทุน หรือปจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัท
จัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยู และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมิน
จากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ โดย
บริษัทจัดการจะใชวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้
1. การปรับมูลคาหนวยลงทุนทุกวันทําการตามมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลคาหนวยลงทุนเฉพาะวันทําการที่กองทุนมีมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) 
โดยบริษัทจัดการจะปรับมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนในวันทําการซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อและขายที่สงผลกระทบ
ตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Swing Pricing แตกตางกันไดในแตละวันที่มีการใชเครื่องมือนี้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริง ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  
ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในโครงการ และขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใช
ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ครวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทํา
การที่มีการใชเครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณา 
และ/หรือตัดสินใจเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของการใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น  ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น  แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวน
ของวันทําการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้นไมไดรับ
การจัดสรรหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะไมใช Swing Pricing พรอมกับ Anti-dilution levies – ADL แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือใน
การบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได
ในกรณีเขาเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใชหรือไมใชเครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงสภาพคลองนี้ก็ไดหากกองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
เปนสําคัญ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช swing pricing บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม : -
คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies
- ADLs) :

กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :



บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขาย
ทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti – Dilution Levies - ADLs) ได โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยูภายใตกฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทาง
ปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่น ทั้งนี้ การ
กําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพคลองของกองทุน ไดแก มี
ความผันผวนในตลาดซื้อขายตราสาร, สภาพคลองของตลาดตราสารลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคลองของ
กองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณอื่นที่ทําใหเกิดตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ  หรือ
ปจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน  โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณ
การภายใตขอเท็จจริงที่มีอยู และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําได
เพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคา
ซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเกินกวา ADLs 
Threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด โดย
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้ได

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใชขอมูลดังตอไปนี้
1. มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขามากกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนออก และ/หรือ
2. มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขานอยกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนออก
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที่ตางกันได

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ครวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทํา
การที่มีการใชเครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณา และ/หรือ
ตัดสินใจเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น  ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม
เปลี่ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวัน
ทําการนั้น  แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถ
เรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน 
และขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ ADLs จากผูที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา 
หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกเพียงฝงใดฝงหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัท
กําหนดไว รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันได และ
ขอสงวนสิทธิที่จะมีขอกําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะ
กําหนดได
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่
ระบุไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูล
กองทุนรวม หรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด โดยคาธรรมเนียม ADLs ที่เรียกเก็บนี้จะนํากลับเขา
กองทุน 
อนึ่ง บริษัทจัดการจะไมใช ADLs พรอมกับ Swing Pricing แตสามารถใช ADLs รวมกับเครื่องมือในการบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได 
อยางไรก็ตาม การใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยลงทุนที่ยัง
คงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด
ในกรณีเขาเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใชหรือไมใชเครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงสภาพคลองนี้ก็ไดหากกองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
เปนสําคัญ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม : -
- การกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน

ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (notice period) :



กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยลงทุนมูลคาเกินกวา : 5.00 % ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
จะตองแจงบริษัทจัดการลวงหนาเปนเวลา : 3 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก การประเมิน
สภาพคลองของกองทุนรวม, สภาพคลองของตลาด, เกิดเหตุการณอื่นที่อาจมีผลกระทบกับสภาพคลองในการ
ซื้อขายทรัพยสินของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ หรือปจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน 
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยู และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้ได
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice Period ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่ม
ไมเกิน Notice Period สูงสุดที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ
และในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม หรือผานทางชองอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Notice Period รวมกับเครื่องอื่น ไดแก Liquidity Fee, Swing Pricing, 
ADLs, Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื่องมืออื่นๆ ได โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคําสั่งที่ไดจาก Notice Period เชนเดียวกับคําสั่งที่ไดตามปกติในวันที่ทํา
รายการดวย
อนึ่ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไมใช Notice Period ก็ไดในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคลองเพียงพอ ทั้งนี้ ขึ้น
อยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ในกรณีเขาเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใชหรือไมใชเครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงสภาพคลองนี้ก็ไดหากกองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
เปนสําคัญ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช notice period บริษัทจัดการ
สามารถจะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได

รายละเอียดเพิ่มเติม : -
เพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate) :

กองทุนรวมทั่วไป
เพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมตํ่ากวารอยละ : 5.00 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชการกําหนดเพดานการขายคืนหนวยลงทุน (Redemption Gate) ไดเฉพาะกรณีที่
เกิดสถานการณไมปกติ หรือประเมินวาสถานการณอาจจะไมปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปจจัยตางๆ 
ที่เกี่ยวของ ไดแก มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพยสิน, สภาพคลองของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพ
คลองของกองทุนผิดปกติ, สภาพคลองของกองทุนไมสอดคลองกับปริมาณการไถถอนของกองทุน, เกิดการไถถอน
ผิดปกติ, เกิดการไถถอนมากกวา Redemption Gate ที่กําหนดไว หรือปจจัยอื่นๆ ที่กระทบสภาพคลองของ
หลักทรัพยที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate ที่แตกตางกันในแตละวันทํา
การที่มีการใชเครื่องมือนี้ และสามารถกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate Threshold ได
ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate Threshold ในกรณีดังกลาว 
Redemption Gate จะใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน
เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเทากับหรือมากกวา Gate Threshold ที่บริษัทจัดการ
กําหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดสวน 
(pro rata basis) ของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate 
ทั้งนี้ คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกสวนที่เหลือนั้น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการ
ในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกใหมตามสัดสวน (pro rata 
basis) โดยไมมีการจัดลําดับกอนหลังของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก หรือบริษัท



จัดการอาจเปดใหมีการยกเลิกคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกสวนที่เหลือจากผูถือ
หนวยลงทุนที่สงคําสั่งดังกลาวได และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชใน
การพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหวางการทํา Redemption Gate  
ไดแก การยกเลิก Redemption Gate กอนระยะเวลาที่กําหนด หรือการใชเครื่องมืออื่นแทน Redemption 
Gate (ถามี) ในกรณีที่ไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนในสวนที่เหลือได บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกทั้งหมดที่คางอยูในรายการ และแจงใหผูถือหนวยลงทุนที่ถูก
ยกเลิกคําสั่งโดยไมชักชา
อนึ่ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกไมเกิน Redemption Gate 
ตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืน
หนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใชได
บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแตละครั้งแตกตางกันได แต 
Redemption Gate จะไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่า และ Gate Period จะไมมากกวาระดับเพดานที่
ระบุไวในโครงการ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะ
ปรับลดไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่าที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่
บริษัทจัดการกําหนด 
เมื่อมีการใช Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยไมชักชา
ในกรณีเขาเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใชหรือไมใชเครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงสภาพคลองนี้ก็ไดหากกองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
เปนสําคัญ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช redemption gate บริษัทจัดการ
จะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม : -
- การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
(suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการไดสูงสุดไมเกิน (วันทําการ) : 5
เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลวา จําเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณีเกิด
เหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขาย
คืนหนวยลงทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตุอื่นใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(1) การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินไมวาจะเปนกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ
(2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
(3) การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระ
สําคัญ
2.อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตน
อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปน
หนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ

2. ชื่อยอ : UINFRA-A
- เครื่องมือการกําหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย



คาธรรมเนียมการขายคืนที่ไมเปนไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กําหนด (liquidity fee) :
กองทุนรวมทั่วไป

อัตราคาธรรมเนียม liquidity fee ไมเกินรอยละ (ของมูลคาหนวยลงทุน) : 2.00
รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืนหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในวันทําการซื้อขายใด โดยมี
มูลคาตั้งแตรอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน แลวแตกรณี บริษัทจัดการอาจคิดคาธรรมเนียมการ
รักษาสภาพคลอง (Liquidity Fee) ไดในอัตราไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการ
พิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ 
ไดแก สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพยสิน หรือปจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพ
คลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยู 
และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการได
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ่มไดไมเกินอัตรา
สูงสุดที่กําหนดไวในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก 
และ/หรือปรับลดไมเกินระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ไดตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม 
หรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ และ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่
แตกตางกันตามระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุน และ/หรือมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนออกได โดยบริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกตางกันไดในแตละวันที่มีการใชเครื่องมือนี้ และ
ขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการใชเครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั้นได ทั้งนี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขา
กองทุน
ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการ
ปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing 
Pricing) หรือการเพิ่มคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน
รวม (Anti-dilution – ADLs) และสามารถใชรวมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได
อยางไรก็ตาม การใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยลงทุนที่ยัง
คงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด
ในกรณีเขาเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใชหรือไมใชเครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงสภาพคลองนี้ก็ไดหากกองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
เปนสําคัญ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช liquidity fee บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม : -
การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing
pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
ดวยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนอาจมีการปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน
รวม (Swing Pricing) ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลคาหนวยลงทุนที่ใชในการคํานวณราคาซื้อขายหนวย
ลงทุนเพื่อใหสะทอนตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเปน
ไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก กองทุนมี
ยอดการไถถอนสุทธิอยางตอเนื่อง, กองทุนมียอดซื้อหรือขายสุทธิในสัดสวนที่สูงเมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน, 
กองทุนมียอดการไถถอนสุทธิหรือยอดซื้อสุทธิในวันทําการใดเกินกวาอัตรา Threshold ที่กําหนด, มี bid – ask 



spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพยสิน, เกิดความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพยสิน, ตลาดซื้อขาย
ทรัพยสินมีสภาพคลองที่ลดลงจากปกติ, มีการซื้อขายทรัพยสินในปริมาณมาก, เหตุการณอื่นที่สงผลกระทบตอ
ตนทุนและคาใชจายของกองทุน หรือปจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัท
จัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยู และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมิน
จากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ โดย
บริษัทจัดการจะใชวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้
1. การปรับมูลคาหนวยลงทุนทุกวันทําการตามมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลคาหนวยลงทุนเฉพาะวันทําการที่กองทุนมีมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) 
โดยบริษัทจัดการจะปรับมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนในวันทําการซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อและขายที่สงผลกระทบ
ตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Swing Pricing แตกตางกันไดในแตละวันที่มีการใชเครื่องมือนี้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริง ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  
ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในโครงการ และขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใช
ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ครวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทํา
การที่มีการใชเครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณา 
และ/หรือตัดสินใจเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของการใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น  ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น  แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวน
ของวันทําการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้นไมไดรับ
การจัดสรรหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะไมใช Swing Pricing พรอมกับ Anti-dilution levies – ADL แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือใน
การบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได
ในกรณีเขาเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใชหรือไมใชเครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงสภาพคลองนี้ก็ไดหากกองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
เปนสําคัญ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช swing pricing บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม : -
คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies
- ADLs) :

กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขาย
ทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti – Dilution Levies - ADLs) ได โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยูภายใตกฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทาง
ปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่น ทั้งนี้ การ
กําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพคลองของกองทุน ไดแก มี
ความผันผวนในตลาดซื้อขายตราสาร, สภาพคลองของตลาดตราสารลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคลองของ
กองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณอื่นที่ทําใหเกิดตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ  หรือ
ปจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน  โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณ
การภายใตขอเท็จจริงที่มีอยู และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําได
เพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคา
ซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเกินกวา ADLs 
Threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด โดย
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้ได



บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใชขอมูลดังตอไปนี้
1. มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขามากกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนออก และ/หรือ
2. มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขานอยกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนออก
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที่ตางกันได

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ครวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทํา
การที่มีการใชเครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณา และ/หรือ
ตัดสินใจเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น  ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม
เปลี่ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวัน
ทําการนั้น  แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถ
เรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน 
และขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ ADLs จากผูที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา 
หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกเพียงฝงใดฝงหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัท
กําหนดไว รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันได และ
ขอสงวนสิทธิที่จะมีขอกําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะ
กําหนดได
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่
ระบุไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูล
กองทุนรวม หรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด โดยคาธรรมเนียม ADLs ที่เรียกเก็บนี้จะนํากลับเขา
กองทุน 
อนึ่ง บริษัทจัดการจะไมใช ADLs พรอมกับ Swing Pricing แตสามารถใช ADLs รวมกับเครื่องมือในการบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได 
อยางไรก็ตาม การใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยลงทุนที่ยัง
คงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด
ในกรณีเขาเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใชหรือไมใชเครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงสภาพคลองนี้ก็ไดหากกองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
เปนสําคัญ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม : -
- การกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน

ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (notice period) :
กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยลงทุนมูลคาเกินกวา : 5.00 % ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
จะตองแจงบริษัทจัดการลวงหนาเปนเวลา : 3 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก การประเมิน
สภาพคลองของกองทุนรวม, สภาพคลองของตลาด, เกิดเหตุการณอื่นที่อาจมีผลกระทบกับสภาพคลองในการ
ซื้อขายทรัพยสินของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ หรือปจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน 
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยู และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้ได
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice Period ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่ม
ไมเกิน Notice Period สูงสุดที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ



และในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม หรือผานทางชองอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Notice Period รวมกับเครื่องอื่น ไดแก Liquidity Fee, Swing Pricing, 
ADLs, Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื่องมืออื่นๆ ได โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคําสั่งที่ไดจาก Notice Period เชนเดียวกับคําสั่งที่ไดตามปกติในวันที่ทํา
รายการดวย
อนึ่ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไมใช Notice Period ก็ไดในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคลองเพียงพอ ทั้งนี้ ขึ้น
อยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ในกรณีเขาเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใชหรือไมใชเครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงสภาพคลองนี้ก็ไดหากกองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
เปนสําคัญ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช notice period บริษัทจัดการ
สามารถจะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได

รายละเอียดเพิ่มเติม : -
เพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate) :

กองทุนรวมทั่วไป
เพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมตํ่ากวารอยละ : 5.00 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชการกําหนดเพดานการขายคืนหนวยลงทุน (Redemption Gate) ไดเฉพาะกรณีที่
เกิดสถานการณไมปกติ หรือประเมินวาสถานการณอาจจะไมปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปจจัยตางๆ 
ที่เกี่ยวของ ไดแก มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพยสิน, สภาพคลองของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพ
คลองของกองทุนผิดปกติ, สภาพคลองของกองทุนไมสอดคลองกับปริมาณการไถถอนของกองทุน, เกิดการไถถอน
ผิดปกติ, เกิดการไถถอนมากกวา Redemption Gate ที่กําหนดไว หรือปจจัยอื่นๆ ที่กระทบสภาพคลองของ
หลักทรัพยที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate ที่แตกตางกันในแตละวันทํา
การที่มีการใชเครื่องมือนี้ และสามารถกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate Threshold ได
ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate Threshold ในกรณีดังกลาว 
Redemption Gate จะใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน
เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเทากับหรือมากกวา Gate Threshold ที่บริษัทจัดการ
กําหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดสวน 
(pro rata basis) ของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate 
ทั้งนี้ คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกสวนที่เหลือนั้น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการ
ในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกใหมตามสัดสวน (pro rata 
basis) โดยไมมีการจัดลําดับกอนหลังของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก หรือบริษัท
จัดการอาจเปดใหมีการยกเลิกคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกสวนที่เหลือจากผูถือ
หนวยลงทุนที่สงคําสั่งดังกลาวได และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชใน
การพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหวางการทํา Redemption Gate  
ไดแก การยกเลิก Redemption Gate กอนระยะเวลาที่กําหนด หรือการใชเครื่องมืออื่นแทน Redemption 
Gate (ถามี) ในกรณีที่ไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนในสวนที่เหลือได บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกทั้งหมดที่คางอยูในรายการ และแจงใหผูถือหนวยลงทุนที่ถูก
ยกเลิกคําสั่งโดยไมชักชา
อนึ่ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกไมเกิน Redemption Gate 
ตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืน
หนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใชได
บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแตละครั้งแตกตางกันได แต 
Redemption Gate จะไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่า และ Gate Period จะไมมากกวาระดับเพดานที่
ระบุไวในโครงการ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะ



ปรับลดไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่าที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่
บริษัทจัดการกําหนด 
เมื่อมีการใช Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยไมชักชา
ในกรณีเขาเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใชหรือไมใชเครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงสภาพคลองนี้ก็ไดหากกองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
เปนสําคัญ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช redemption gate บริษัทจัดการ
จะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม : -
- การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
(suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการไดสูงสุดไมเกิน (วันทําการ) : 5
เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลวา จําเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณีเกิด
เหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขาย
คืนหนวยลงทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตุอื่นใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(1) การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินไมวาจะเปนกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ
(2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
(3) การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระ
สําคัญ
2.อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตน
อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปน
หนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ

3. ชื่อยอ : UINFRA-SSF
- เครื่องมือการกําหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย

คาธรรมเนียมการขายคืนที่ไมเปนไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กําหนด (liquidity fee) :
กองทุนรวมทั่วไป

อัตราคาธรรมเนียม liquidity fee ไมเกินรอยละ (ของมูลคาหนวยลงทุน) : 2.00
รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืนหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในวันทําการซื้อขายใด โดยมี
มูลคาตั้งแตรอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน แลวแตกรณี บริษัทจัดการอาจคิดคาธรรมเนียมการ
รักษาสภาพคลอง (Liquidity Fee) ไดในอัตราไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการ
พิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ 
ไดแก สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพยสิน หรือปจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพ
คลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยู 
และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการได
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ 



บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ่มไดไมเกินอัตรา
สูงสุดที่กําหนดไวในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก 
และ/หรือปรับลดไมเกินระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ไดตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม 
หรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ และ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่
แตกตางกันตามระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุน และ/หรือมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนออกได โดยบริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกตางกันไดในแตละวันที่มีการใชเครื่องมือนี้ และ
ขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการใชเครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั้นได ทั้งนี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขา
กองทุน
ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการ
ปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing 
Pricing) หรือการเพิ่มคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน
รวม (Anti-dilution – ADLs) และสามารถใชรวมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได
อยางไรก็ตาม การใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยลงทุนที่ยัง
คงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด
ในกรณีเขาเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใชหรือไมใชเครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงสภาพคลองนี้ก็ไดหากกองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
เปนสําคัญ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช liquidity fee บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม : -
การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing
pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
ดวยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนอาจมีการปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน
รวม (Swing Pricing) ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลคาหนวยลงทุนที่ใชในการคํานวณราคาซื้อขายหนวย
ลงทุนเพื่อใหสะทอนตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเปน
ไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก กองทุนมี
ยอดการไถถอนสุทธิอยางตอเนื่อง, กองทุนมียอดซื้อหรือขายสุทธิในสัดสวนที่สูงเมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน, 
กองทุนมียอดการไถถอนสุทธิหรือยอดซื้อสุทธิในวันทําการใดเกินกวาอัตรา Threshold ที่กําหนด, มี bid – ask 
spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพยสิน, เกิดความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพยสิน, ตลาดซื้อขาย
ทรัพยสินมีสภาพคลองที่ลดลงจากปกติ, มีการซื้อขายทรัพยสินในปริมาณมาก, เหตุการณอื่นที่สงผลกระทบตอ
ตนทุนและคาใชจายของกองทุน หรือปจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัท
จัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยู และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมิน
จากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ โดย
บริษัทจัดการจะใชวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้
1. การปรับมูลคาหนวยลงทุนทุกวันทําการตามมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลคาหนวยลงทุนเฉพาะวันทําการที่กองทุนมีมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) 
โดยบริษัทจัดการจะปรับมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนในวันทําการซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อและขายที่สงผลกระทบ
ตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Swing Pricing แตกตางกันไดในแตละวันที่มีการใชเครื่องมือนี้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริง ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  
ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในโครงการ และขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใช
ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น 



บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ครวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทํา
การที่มีการใชเครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณา 
และ/หรือตัดสินใจเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของการใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น  ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น  แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวน
ของวันทําการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้นไมไดรับ
การจัดสรรหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะไมใช Swing Pricing พรอมกับ Anti-dilution levies – ADL แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือใน
การบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได
ในกรณีเขาเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใชหรือไมใชเครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงสภาพคลองนี้ก็ไดหากกองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
เปนสําคัญ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช swing pricing บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม : -
คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies
- ADLs) :

กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขาย
ทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti – Dilution Levies - ADLs) ได โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยูภายใตกฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทาง
ปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่น ทั้งนี้ การ
กําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพคลองของกองทุน ไดแก มี
ความผันผวนในตลาดซื้อขายตราสาร, สภาพคลองของตลาดตราสารลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคลองของ
กองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณอื่นที่ทําใหเกิดตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ  หรือ
ปจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน  โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณ
การภายใตขอเท็จจริงที่มีอยู และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําได
เพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคา
ซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเกินกวา ADLs 
Threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด โดย
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้ได

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใชขอมูลดังตอไปนี้
1. มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขามากกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนออก และ/หรือ
2. มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขานอยกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนออก
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที่ตางกันได

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ครวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทํา
การที่มีการใชเครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณา และ/หรือ
ตัดสินใจเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น  ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม
เปลี่ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวัน
ทําการนั้น  แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถ
เรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน 
และขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น 



บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ ADLs จากผูที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา 
หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกเพียงฝงใดฝงหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัท
กําหนดไว รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันได และ
ขอสงวนสิทธิที่จะมีขอกําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะ
กําหนดได
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่
ระบุไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูล
กองทุนรวม หรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด โดยคาธรรมเนียม ADLs ที่เรียกเก็บนี้จะนํากลับเขา
กองทุน 
อนึ่ง บริษัทจัดการจะไมใช ADLs พรอมกับ Swing Pricing แตสามารถใช ADLs รวมกับเครื่องมือในการบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได 
อยางไรก็ตาม การใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยลงทุนที่ยัง
คงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด
ในกรณีเขาเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใชหรือไมใชเครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงสภาพคลองนี้ก็ไดหากกองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
เปนสําคัญ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม : -
- การกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน

ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (notice period) :
กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยลงทุนมูลคาเกินกวา : 5.00 % ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
จะตองแจงบริษัทจัดการลวงหนาเปนเวลา : 3 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก การประเมิน
สภาพคลองของกองทุนรวม, สภาพคลองของตลาด, เกิดเหตุการณอื่นที่อาจมีผลกระทบกับสภาพคลองในการ
ซื้อขายทรัพยสินของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ หรือปจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน 
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยู และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้ได
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice Period ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่ม
ไมเกิน Notice Period สูงสุดที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ
และในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม หรือผานทางชองอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Notice Period รวมกับเครื่องอื่น ไดแก Liquidity Fee, Swing Pricing, 
ADLs, Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื่องมืออื่นๆ ได โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคําสั่งที่ไดจาก Notice Period เชนเดียวกับคําสั่งที่ไดตามปกติในวันที่ทํา
รายการดวย
อนึ่ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไมใช Notice Period ก็ไดในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคลองเพียงพอ ทั้งนี้ ขึ้น
อยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ในกรณีเขาเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใชหรือไมใชเครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงสภาพคลองนี้ก็ไดหากกองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
เปนสําคัญ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช notice period บริษัทจัดการ
สามารถจะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได

รายละเอียดเพิ่มเติม : -



เพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมตํ่ากวารอยละ : 5.00 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชการกําหนดเพดานการขายคืนหนวยลงทุน (Redemption Gate) ไดเฉพาะกรณีที่
เกิดสถานการณไมปกติ หรือประเมินวาสถานการณอาจจะไมปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปจจัยตางๆ 
ที่เกี่ยวของ ไดแก มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพยสิน, สภาพคลองของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพ
คลองของกองทุนผิดปกติ, สภาพคลองของกองทุนไมสอดคลองกับปริมาณการไถถอนของกองทุน, เกิดการไถถอน
ผิดปกติ, เกิดการไถถอนมากกวา Redemption Gate ที่กําหนดไว หรือปจจัยอื่นๆ ที่กระทบสภาพคลองของ
หลักทรัพยที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate ที่แตกตางกันในแตละวันทํา
การที่มีการใชเครื่องมือนี้ และสามารถกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate Threshold ได
ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate Threshold ในกรณีดังกลาว 
Redemption Gate จะใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน
เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเทากับหรือมากกวา Gate Threshold ที่บริษัทจัดการ
กําหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดสวน 
(pro rata basis) ของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate 
ทั้งนี้ คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกสวนที่เหลือนั้น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการ
ในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกใหมตามสัดสวน (pro rata 
basis) โดยไมมีการจัดลําดับกอนหลังของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก หรือบริษัท
จัดการอาจเปดใหมีการยกเลิกคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกสวนที่เหลือจากผูถือ
หนวยลงทุนที่สงคําสั่งดังกลาวได และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชใน
การพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหวางการทํา Redemption Gate  
ไดแก การยกเลิก Redemption Gate กอนระยะเวลาที่กําหนด หรือการใชเครื่องมืออื่นแทน Redemption 
Gate (ถามี) ในกรณีที่ไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนในสวนที่เหลือได บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกทั้งหมดที่คางอยูในรายการ และแจงใหผูถือหนวยลงทุนที่ถูก
ยกเลิกคําสั่งโดยไมชักชา
อนึ่ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกไมเกิน Redemption Gate 
ตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืน
หนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใชได
บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแตละครั้งแตกตางกันได แต 
Redemption Gate จะไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่า และ Gate Period จะไมมากกวาระดับเพดานที่
ระบุไวในโครงการ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะ
ปรับลดไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่าที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่
บริษัทจัดการกําหนด 
เมื่อมีการใช Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยไมชักชา
ในกรณีเขาเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใชหรือไมใชเครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงสภาพคลองนี้ก็ไดหากกองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
เปนสําคัญ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช redemption gate บริษัทจัดการ
จะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม : -
- การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
(suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการไดสูงสุดไมเกิน (วันทําการ) : 5



เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลวา จําเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณีเกิด
เหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขาย
คืนหนวยลงทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตุอื่นใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(1) การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินไมวาจะเปนกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ
(2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
(3) การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระ
สําคัญ
2.อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตน
อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปน
หนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ

10. กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุน :
คํานวณภายใน : 2 วันทําการ
และประกาศภายใน : 3 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :

วิธีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ
เนื่องจากกองทุนมีการแบงชนิดหนวยลงทุน ทําใหการปนสวนมูลคาทรัพยสินสุทธิตองมีการแบงการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิตาม
แตละชนิดหนวยลงทุน

การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนนั้น จะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปนสวนใหกับหนวยลงทุนแตละ
ชนิด โดยการเฉลี่ยตามสัดสวนของมูลคาทรัพยสินสุทธิของวันกอนหนาหลังปรับปรุงดวยรายการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนของหนวย
ลงทุนแตละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิจะเฉลี่ยโดยใชมูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดทั้งหมดของแตละชนิดหนวย
ลงทุน หลังจากนั้น คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิหลังหักคาธรรมเนียมและมูลคาหนวยลงทุนของแตละชนิดหนวยลงทุน

ทั้งนี้ มูลคาทรัพยสินสุทธิของหนวยลงทุนแตละชนิดที่คํานวณจะตองมีมูลคาไมตํ่ากวาศูนย การปนสวนรายไดและคาใชจายใหเปนไปตาม
แตละชนิดหนวยลงทุน

ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ่งใหผลแตกตางไปจากวิธีการคํานวณตามที่ระบุไว บริษัทจัดการตองขอความเห็น
ชอบจากผูดูแลผลประโยชนกอน ทั้งนี้ตองเปนไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม

การคํานวณมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยหรือตราสารที่เสนอขายในตางประเทศ บริษัทจัดการจะใชหลักการโดยเทียบเคียงกับประกาศ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจะตองใชราคาหลักทรัพยในการอางอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผานระบบ Bloomberg 
หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพรขอมูลและสามารถอางอิงได 

ในการคํานวณมูลคายุติธรรมของทรัพยสินหรือหลักทรัพยตางประเทศเปนเงินบาท บริษัทจัดการจะใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลตาง
ประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพรขอมูลและสามารถใชอางอิงได ณ วันทําการที่คํานวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนที่เวลา 16.00 น. เปนเกณฑในการคํานวณ 

ทั้งนี้ หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดใหมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่ใชในการคํานวณ



มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนตางประเทศเปนเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่ใชอางอิงไดในภายหลังใหเปน
ไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที่ไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน

เวนแตกรณีที่ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพยที่กองทุนเขาไปลงทุนและ/หรือประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนในตางประเทศ 
และ/หรือกองทุนตางประเทศไมไดประกาศ และ/หรือนําสงขอมูล และ/หรือมูลคาหนวยลงทุนใหกับบริษัทจัดการเนื่องจากไดรับการ
ผอนผันการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประเทศ และ/หรือตลาดหลักทรัพยที่
กองทุนเขาไปลงทุน และ/หรือประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนในตางประเทศและ/หรือกองทุนตางประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทํา
การของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการตอเนื่องกันจนเปนเหตุใหบริษัทจัดการไมสามารถคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนทุกสิ้นวันทําการภายใน 2 วันทําการ และภายใน 3 วันทําการ 
โดยบริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน 
โดยไมชักชา ทั้งนี้ ภายในวันทําการที่บริษัทจัดการไดรับขอมูล และ/หรือมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ

การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิแยกตามรายชนิดของหนวยลงทุน ผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดไดที่ : www.uobam.co.th
ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนดในประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนและหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยวาดวยเรื่องการดําเนินการในกรณี
ที่มูลคาหนวยลงทุนหรือราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง
ในกรณีที่ไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน เนื่องจากมีเหตุจําเปนและสมควรที่อยูนอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุ
ดังกลาวสงผลใหบริษัทจัดการไมไดรับขอมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุน หรือไมสามารถคํานวณหรือประกาศมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน หนวยลงทุนได บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทาง
ปฏิบัติใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานชองทาง ที่เขาถึงไดงายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได



 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

www.uobam.co.th 

 




