
 
 
 
 
 
 
 

กองทุนเปิด บริลเลียนท ์พลสั ฟันด ์

Brilliant Plus Fund : BPLUS-M 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

ส่วนข้อมูลโครงการ 
 

 

 

หนังสือช้ีชวนฉบบัน้ีรวบรวมข้ึนโดยใชข้อ้มูล ณ วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2565 



สารบญั 
  หนา้ 

ค าจ ากดัความ……………………………………………………………………………………………………………. 1 
1 ช่ือ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม…………………………………………………………….. 1 
2 จ านวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุรวม มลูคา่ที่ตราไว ้จ านวน ประเภท ราคาของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขาย. 1 
3 วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทนุรวม ชนิดกองทนุรวม ประเภทกองทนุรวม นโยบายการลงทนุ ลกัษณะพิเศษ 

การลงทนุในตา่งประเทศ การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ประเภทและอตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุ……………………………………………………………… 3 

4  การแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ (Class of Unit) ………………………………………………………………………… 6 
5 การเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก………………………………………………………………………………….. 6 
6 การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก……………………………………………………………………..... 7 
7 การรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ…………………………………………………………………………………………… 7 
8 การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ…………………………………………………………………………………………. 11 
9 การช าระคา่รบัซือ้คืน สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงิน………............................ 11 
10 การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุ……………………………………... 12 
11 การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คืนไมส่บัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามสั่ง………………………………………………………. 12 
12 การหยดุขายหรอืรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ…………………………………………………………………………….. 18 
13 เง่ือนไขและขอ้จ ากดัในการจดัสรรและการโอนหนว่ยลงทนุ………………………………………………………. 18 
14 การจา่ยเงินปันผล…………………………………………………………………………………………………..   18 
15 คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ ั่งซือ้หรอืผูถื้อหนว่ยลงทนุ…………………………. 18 
16 วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุและราคาหนว่ย

ลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวธีิการด าเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูตอ้ง…………………………………… 23 
17 ช่ือผูเ้ก่ียวขอ้ง……………………….............................................................................................................. 35 
18 รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทนุรวม……………………………………………………………………… 36 
19 การขอมติของผูถื้อหนว่ยลงทนุ และวิธีการแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวิธีการจดัการ…………… 36 
20 ขอ้ก าหนดอื่นๆ……………………………………………………………………………………………………… 37 
21 การด าเนินการกรณีบรษัิทจดัการไมส่ามารถด ารงเงินกองทนุไดต้ามที่ประกาศก าหนด...................................... 40 
22 ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทนุรวม…………………………………………………………….................... 40 
 
 
 
 
 



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Brilliant Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  BPLUSM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 20,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 20,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 2,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ในกรณีจําเป็นอื นใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของของบริษัทจัดการ

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อโอกาสในการ สร้างผลตอบแทนที ดี และกระจายความเสี ยงในการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ ง หนี 
กึ งทุน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้าง
พื นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เป็นต้น

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 ทองคํา : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในทองคํา
 น้ํามันดิบ : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในน้ํามันดิบ
 สินค้าโภคภัณฑ ์: ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน
 หน่วย private equity : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity
 อื นๆ

     อื นๆ
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

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

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index Total Return Composite สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

2.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):5.00
หมายเหตุ:

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล MarktoMarket อาย ุ1  3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน
(%):10.00
หมายเหตุ:

4.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:

5.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

6.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจําในตลาดสิงคโปร์ สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงิน SGD โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ
(ETF) ทั งในและ/หรือต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั งแต่ 2 กองทุนขึ นไป โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ดังนี ตราสารทุน ตราสารหนี โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทาง
เลือก เช่น ทองคํา และ/หรือนํ้ามันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดตามประกาศ ก.ล.ต.
กําหนด นอกจากนี กองทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้
(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั นๆ ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนปลายทางโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนใดกองทุนหนึ งโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุน
อาจสามารถปรับเปลี ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ทั งนี กองทุนอาจลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง1) หรือทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (infra) ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุน
ในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื อนไข ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับไปลงทุนในกองทุนต้นทาง (Circle
investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนรวมอื นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกันได้อีก
(Cascade investment) 

กองทุนปลายทางอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ดังนั น กองทุนปลาย
ทางที กองทุนลงทุนจึงมีความเสี ยงมากกว่ากองทุนรวมอื น อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก
รวมทั งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) และอาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกันทั งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้กองทุนลงทุนได้

นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient portfolio management) ทั งนี เพื อให้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ มขึ น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกอง
ทุน อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงอาจทํา
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงจาก
อัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน
ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกอง
ทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าตอบแทน (loyalty fee หรือ rebate) ทั งในรูปจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วย จากการนําเงิน
ลงทุนของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ บริษัทจัดการจะนําเงินค่า
ตอบแทนเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สิน ลดลง
พร้อมแนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้
สํานักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อ
ผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงาน
ทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน การจัดแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวมด้วย
ก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสมเว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

BPLUS
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

BPLUS
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
return)

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือ
กําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow) ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละรายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5
วันทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั ง
จ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
1. บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื น
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการ

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

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

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม สั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่าง
ประเทศ หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay
เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการอื นใดอันจะ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ที ได้แจ้งความประสงค์ไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการอาจ
ดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกใ
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ แต่หากวัน
ดังกล่าวเป็นวันที ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยรายละเอียดการรับซื อคืนจะระบุไว้ในข้อ
7.4.1 (1) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และ/หรือวันส่งคําสั งล่วงหน้า ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน
7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้
7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยายระยะเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วงหน้าต่างไปจากเดิม
เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไป
จากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ
เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้
7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 
1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating) 
ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot)ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน
วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์
1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด
3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคาตลาด
ณวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล
5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

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

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 

1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ

2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

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

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

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

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

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

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

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

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

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

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


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

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

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

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

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

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR ไม่จ่าย
2. BPLUS ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. BPLUS ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

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

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

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

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

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

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการ
ก่อนการเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
ที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที 
ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายใ
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ บริษัทจัดการจะใช้อัตราผลตอบแทนหรือราคาล่าสุด
ที อยู่ในระบบในเวลาประมาณ 17:30 น. ของประเทศไทย ทั งนี ในกรณีที ระบบ Bloomberg ขัดข้อง หรือไม่สามารถเข้าถึง
ระบบได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงการใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงได้และเวลาภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งแรกหลังจากปิดจองซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติจําหน่าย
ได้ทั งหมด 150,000.00บาท และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ100,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย = 10
บาท มีรายได้จากดอกเบี ยค้างรับ 1,200 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ เพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย

วันที 1 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าเปิดจองซื อหน่วยลงทุน (บาท) 250,000.00 150,000.00 100,000.00

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=10,000 หน่วย x 10 = 100,000.00

บาท

รายได้จากดอกเบี ยค้างรับในวันแรก

1,200บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,200 x 150,000 / 250,000

= 720 บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,200 x 100,000 / 250,000

= 480 บาท

1,200.00 720.00 480.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน
251,200.00 150,720.00 100,480.00

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี 6.89 4.13 2.75

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.01/365= 4.13

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.01 / 365 = 2.75

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

(0.15%ต่อปี) 1.03 0.62 0.41

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.0015/365= 0.62

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.0015 / 365 = 0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 251,192.09 150,715.25 100,476.84

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 25,000.0000 15,000.0000 10,000.0000

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0476 10.0476 10.0476

วันที  2 เพิ มลดหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ1,000 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ30,000.00บาท

วันที 2 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
251,192.09 150,715.25 100,476.84

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

แต่ละชนิด (บาท) :

•รายการซื อหน่วยลงทุนแบบปรกติ

เพิ ม 5,000.00 บาท 5,000.00 5,000.00

•รายการขายคืนหน่วยลงทุนแบบ

ปรกต1ิ,000หน่วย

(1,000 X 10.0476)

10,047.60 10,047.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า

หลังปรับรายการซื อขายหน่วย
246,144.49 145,667.65 100,476.84

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,000 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,000 x 145,667.65 /

246,144.49= 591.80

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,000 x 100,476.84 /

246,144.49= 480.20

1,000.00 591.80 408.20

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้

จ่ายของกองทุน
247,144.49 146,259.45 100,885.04

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ

วัน (หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(+vat) = 1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.01/365 =

4.01

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.01 / 365 =

2.76

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล

ประโยชน์ (0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.0015/365 =

0.60

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.0015 / 365 =

0.41

6.77

1.01

4.01

0.60

2.76

0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 247,136.71 146,254.84 100,881.87

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

24,497.6312 14,497.6312 10,000.0000

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติ

เพิ ม

= 5,000.00/10.0476 = 497.6312

หน่วย

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติลด

ลง = 1,000.0000หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0881 10.0881 10.0881

วันที  3 เพิ มหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000.00 บาท
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200 บาท

วันที 3 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
247,136.71 146,254.84 100,881.87

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดชนิดรับซื อ

คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต(ิ30,000.00

บาท) 30,000.00 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขายหน่วย

277,136.71 146,254.84 130,881.87

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,200.00 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 2,200 x 146,254.84 / 277,136.71

= 1,161.02

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 2,200 x 130,881.87 / 277,136.71

= 1,038.98

2,200.00 1,161.02 1,038.98

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน 279,336.71 147,415.86 131.920.85

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน

(หาร 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 147,415.86 x 0.01 / 365 = 4.04

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.01 / 365 = 3.61

บาท

7.65 4.04 3.61

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

1.15 0.61 0.54

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=147,415.86 x 0.0015 / 365 = 0.61

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.0015 / 365 = 0.54

บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 279,327.91 147,411.21 131,916.70

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
27,471.4320 14,497.6312

12,973.8008

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพิ ม

ขึ น

30,000/10.0881 = 2,973.8008หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1679 10.1679 10.1679

ในวันที  4 ลดหน่วยลงทุนจากการขายคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอัตรา 0.15 บาทต่อ
หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000 บาท

วันที 4 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุนแบบ

ปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)

279,327.91 147,411.21 131,916.70

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการรับซื อคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15

บาทต่อหน่วย

= 12,973.8008 x 0.15 = 1,946.07

บาท

1,946.07 1,946.07

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขาย

หน่วย 277,381.84 147,411.21 129,970.63

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000

บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=5,000 x 147,411.21 / 277,381.84 =

2,657.19

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 5,000 x 129,970.63 / 277,381.84

= 2,342.81 บาท

5,000.00 2,657.19 2,342.81

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย 282,381.84 150,068.40 132,313.44

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(/365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.01 / 365 = 4.11

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.01 / 365 = 3.63

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.0015 / 365 = 0.62

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.0015 / 365 =0..54

บาท

7.74 4.11 3.63

1.16 0.62 0.54

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 282,372.94 150,063.67 132,309.27

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

ลดจํานวนหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

= 1,946.07/ 10.1679 = 191.3935

หน่วย 27,280.0385 14,497.6312 12,782.4073

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.3509 10.3509 10.3509

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลาย
ทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อน
ผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทาง มีวันหยุดทําการ
ตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วัน ทําการถัด
ไป ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณี
กองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากไ
รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวัน
หยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัท
จัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้
รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ
และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการ
ของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน
ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุด ทําการต่อเนื องกันจนเป็น
เหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจาก
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน หน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

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

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์
หรือ<0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง
ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดัง
กล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่
ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให ้
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูก
ต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูก
ต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วย เข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูล
ตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให ้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวัน
ที คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน
เดือน ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดยดําเนิน
การเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด
ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืน
หน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการ
แก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และ
การชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อม
ทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังตาม
2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง
1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็น

จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้
ขายคืน

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Brilliant Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  BPLUSM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 20,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 20,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 2,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ในกรณีจําเป็นอื นใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของของบริษัทจัดการ

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อโอกาสในการ สร้างผลตอบแทนที ดี และกระจายความเสี ยงในการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ ง หนี 
กึ งทุน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้าง
พื นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เป็นต้น

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 ทองคํา : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในทองคํา
 น้ํามันดิบ : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในน้ํามันดิบ
 สินค้าโภคภัณฑ ์: ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน
 หน่วย private equity : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity
 อื นๆ

     อื นๆ
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

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

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index Total Return Composite สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

2.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):5.00
หมายเหตุ:

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล MarktoMarket อาย ุ1  3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน
(%):10.00
หมายเหตุ:

4.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:

5.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

6.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจําในตลาดสิงคโปร์ สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงิน SGD โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ
(ETF) ทั งในและ/หรือต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั งแต่ 2 กองทุนขึ นไป โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ดังนี ตราสารทุน ตราสารหนี โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทาง
เลือก เช่น ทองคํา และ/หรือนํ้ามันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดตามประกาศ ก.ล.ต.
กําหนด นอกจากนี กองทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้
(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั นๆ ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนปลายทางโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนใดกองทุนหนึ งโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุน
อาจสามารถปรับเปลี ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ทั งนี กองทุนอาจลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง1) หรือทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (infra) ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุน
ในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื อนไข ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับไปลงทุนในกองทุนต้นทาง (Circle
investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนรวมอื นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกันได้อีก
(Cascade investment) 

กองทุนปลายทางอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ดังนั น กองทุนปลาย
ทางที กองทุนลงทุนจึงมีความเสี ยงมากกว่ากองทุนรวมอื น อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก
รวมทั งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) และอาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกันทั งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้กองทุนลงทุนได้

นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient portfolio management) ทั งนี เพื อให้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ มขึ น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกอง
ทุน อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงอาจทํา
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงจาก
อัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน
ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกอง
ทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าตอบแทน (loyalty fee หรือ rebate) ทั งในรูปจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วย จากการนําเงิน
ลงทุนของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ บริษัทจัดการจะนําเงินค่า
ตอบแทนเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สิน ลดลง
พร้อมแนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้
สํานักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อ
ผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงาน
ทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน การจัดแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวมด้วย
ก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสมเว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

BPLUS
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

BPLUS
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
return)

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือ
กําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow) ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละรายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5
วันทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั ง
จ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
1. บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื น
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการ

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

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

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม สั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่าง
ประเทศ หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay
เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการอื นใดอันจะ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ที ได้แจ้งความประสงค์ไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการอาจ
ดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกใ
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ แต่หากวัน
ดังกล่าวเป็นวันที ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยรายละเอียดการรับซื อคืนจะระบุไว้ในข้อ
7.4.1 (1) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และ/หรือวันส่งคําสั งล่วงหน้า ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน
7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้
7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยายระยะเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วงหน้าต่างไปจากเดิม
เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไป
จากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ
เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้
7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 
1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating) 
ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot)ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน
วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์
1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด
3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคาตลาด
ณวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล
5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

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

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 

1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ

2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

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

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

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

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

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

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

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

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

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

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


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

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

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

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

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

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR ไม่จ่าย
2. BPLUS ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. BPLUS ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

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

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

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

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

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

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการ
ก่อนการเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
ที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที 
ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายใ
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ บริษัทจัดการจะใช้อัตราผลตอบแทนหรือราคาล่าสุด
ที อยู่ในระบบในเวลาประมาณ 17:30 น. ของประเทศไทย ทั งนี ในกรณีที ระบบ Bloomberg ขัดข้อง หรือไม่สามารถเข้าถึง
ระบบได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงการใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงได้และเวลาภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งแรกหลังจากปิดจองซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติจําหน่าย
ได้ทั งหมด 150,000.00บาท และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ100,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย = 10
บาท มีรายได้จากดอกเบี ยค้างรับ 1,200 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ เพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย

วันที 1 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าเปิดจองซื อหน่วยลงทุน (บาท) 250,000.00 150,000.00 100,000.00

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=10,000 หน่วย x 10 = 100,000.00

บาท

รายได้จากดอกเบี ยค้างรับในวันแรก

1,200บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,200 x 150,000 / 250,000

= 720 บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,200 x 100,000 / 250,000

= 480 บาท

1,200.00 720.00 480.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน
251,200.00 150,720.00 100,480.00

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี 6.89 4.13 2.75

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.01/365= 4.13

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.01 / 365 = 2.75

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

(0.15%ต่อปี) 1.03 0.62 0.41

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.0015/365= 0.62

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.0015 / 365 = 0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 251,192.09 150,715.25 100,476.84

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 25,000.0000 15,000.0000 10,000.0000

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0476 10.0476 10.0476

วันที  2 เพิ มลดหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ1,000 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ30,000.00บาท

วันที 2 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
251,192.09 150,715.25 100,476.84

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

แต่ละชนิด (บาท) :

•รายการซื อหน่วยลงทุนแบบปรกติ

เพิ ม 5,000.00 บาท 5,000.00 5,000.00

•รายการขายคืนหน่วยลงทุนแบบ

ปรกต1ิ,000หน่วย

(1,000 X 10.0476)

10,047.60 10,047.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า

หลังปรับรายการซื อขายหน่วย
246,144.49 145,667.65 100,476.84

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,000 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,000 x 145,667.65 /

246,144.49= 591.80

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,000 x 100,476.84 /

246,144.49= 480.20

1,000.00 591.80 408.20

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้

จ่ายของกองทุน
247,144.49 146,259.45 100,885.04

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ

วัน (หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(+vat) = 1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.01/365 =

4.01

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.01 / 365 =

2.76

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล

ประโยชน์ (0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.0015/365 =

0.60

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.0015 / 365 =

0.41

6.77

1.01

4.01

0.60

2.76

0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 247,136.71 146,254.84 100,881.87

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

24,497.6312 14,497.6312 10,000.0000

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติ

เพิ ม

= 5,000.00/10.0476 = 497.6312

หน่วย

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติลด

ลง = 1,000.0000หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0881 10.0881 10.0881

วันที  3 เพิ มหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000.00 บาท
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200 บาท

วันที 3 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
247,136.71 146,254.84 100,881.87

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดชนิดรับซื อ

คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต(ิ30,000.00

บาท) 30,000.00 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขายหน่วย

277,136.71 146,254.84 130,881.87

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,200.00 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 2,200 x 146,254.84 / 277,136.71

= 1,161.02

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 2,200 x 130,881.87 / 277,136.71

= 1,038.98

2,200.00 1,161.02 1,038.98

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน 279,336.71 147,415.86 131.920.85

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน

(หาร 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 147,415.86 x 0.01 / 365 = 4.04

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.01 / 365 = 3.61

บาท

7.65 4.04 3.61

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

1.15 0.61 0.54

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=147,415.86 x 0.0015 / 365 = 0.61

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.0015 / 365 = 0.54

บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 279,327.91 147,411.21 131,916.70

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
27,471.4320 14,497.6312

12,973.8008

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพิ ม

ขึ น

30,000/10.0881 = 2,973.8008หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1679 10.1679 10.1679

ในวันที  4 ลดหน่วยลงทุนจากการขายคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอัตรา 0.15 บาทต่อ
หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000 บาท

วันที 4 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุนแบบ

ปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)

279,327.91 147,411.21 131,916.70

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการรับซื อคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15

บาทต่อหน่วย

= 12,973.8008 x 0.15 = 1,946.07

บาท

1,946.07 1,946.07

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขาย

หน่วย 277,381.84 147,411.21 129,970.63

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000

บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=5,000 x 147,411.21 / 277,381.84 =

2,657.19

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 5,000 x 129,970.63 / 277,381.84

= 2,342.81 บาท

5,000.00 2,657.19 2,342.81

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย 282,381.84 150,068.40 132,313.44

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(/365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.01 / 365 = 4.11

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.01 / 365 = 3.63

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.0015 / 365 = 0.62

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.0015 / 365 =0..54

บาท

7.74 4.11 3.63

1.16 0.62 0.54

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 282,372.94 150,063.67 132,309.27

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

ลดจํานวนหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

= 1,946.07/ 10.1679 = 191.3935

หน่วย 27,280.0385 14,497.6312 12,782.4073

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.3509 10.3509 10.3509

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลาย
ทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อน
ผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทาง มีวันหยุดทําการ
ตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วัน ทําการถัด
ไป ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณี
กองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากไ
รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวัน
หยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัท
จัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้
รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ
และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการ
ของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน
ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุด ทําการต่อเนื องกันจนเป็น
เหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจาก
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน หน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

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

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์
หรือ<0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง
ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดัง
กล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่
ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให ้
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูก
ต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูก
ต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วย เข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูล
ตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให ้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวัน
ที คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน
เดือน ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดยดําเนิน
การเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด
ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืน
หน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการ
แก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และ
การชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อม
ทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังตาม
2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง
1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็น

จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้
ขายคืน

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Brilliant Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  BPLUSM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 20,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 20,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 2,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ในกรณีจําเป็นอื นใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของของบริษัทจัดการ

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อโอกาสในการ สร้างผลตอบแทนที ดี และกระจายความเสี ยงในการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ ง หนี 
กึ งทุน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้าง
พื นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เป็นต้น

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 ทองคํา : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในทองคํา
 น้ํามันดิบ : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในน้ํามันดิบ
 สินค้าโภคภัณฑ ์: ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน
 หน่วย private equity : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity
 อื นๆ

     อื นๆ
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

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

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index Total Return Composite สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

2.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):5.00
หมายเหตุ:

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล MarktoMarket อาย ุ1  3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน
(%):10.00
หมายเหตุ:

4.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:

5.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

6.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจําในตลาดสิงคโปร์ สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงิน SGD โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ
(ETF) ทั งในและ/หรือต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั งแต่ 2 กองทุนขึ นไป โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ดังนี ตราสารทุน ตราสารหนี โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทาง
เลือก เช่น ทองคํา และ/หรือนํ้ามันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดตามประกาศ ก.ล.ต.
กําหนด นอกจากนี กองทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้
(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั นๆ ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนปลายทางโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนใดกองทุนหนึ งโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุน
อาจสามารถปรับเปลี ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ทั งนี กองทุนอาจลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง1) หรือทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (infra) ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุน
ในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื อนไข ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับไปลงทุนในกองทุนต้นทาง (Circle
investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนรวมอื นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกันได้อีก
(Cascade investment) 

กองทุนปลายทางอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ดังนั น กองทุนปลาย
ทางที กองทุนลงทุนจึงมีความเสี ยงมากกว่ากองทุนรวมอื น อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก
รวมทั งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) และอาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกันทั งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้กองทุนลงทุนได้

นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient portfolio management) ทั งนี เพื อให้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ มขึ น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกอง
ทุน อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงอาจทํา
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงจาก
อัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน
ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกอง
ทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าตอบแทน (loyalty fee หรือ rebate) ทั งในรูปจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วย จากการนําเงิน
ลงทุนของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ บริษัทจัดการจะนําเงินค่า
ตอบแทนเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สิน ลดลง
พร้อมแนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้
สํานักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อ
ผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงาน
ทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน การจัดแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวมด้วย
ก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสมเว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

BPLUS
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

BPLUS
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
return)

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือ
กําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow) ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละรายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5
วันทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั ง
จ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
1. บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื น
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการ

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

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

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม สั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่าง
ประเทศ หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay
เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการอื นใดอันจะ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ที ได้แจ้งความประสงค์ไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการอาจ
ดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกใ
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ แต่หากวัน
ดังกล่าวเป็นวันที ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยรายละเอียดการรับซื อคืนจะระบุไว้ในข้อ
7.4.1 (1) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และ/หรือวันส่งคําสั งล่วงหน้า ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน
7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้
7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยายระยะเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วงหน้าต่างไปจากเดิม
เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไป
จากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ
เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้
7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 
1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating) 
ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot)ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน
วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์
1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด
3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคาตลาด
ณวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล
5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

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

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 

1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ

2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

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

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

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

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

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

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

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

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

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

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


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

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

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

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

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

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR ไม่จ่าย
2. BPLUS ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. BPLUS ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

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

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

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

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

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

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการ
ก่อนการเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
ที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที 
ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายใ
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ บริษัทจัดการจะใช้อัตราผลตอบแทนหรือราคาล่าสุด
ที อยู่ในระบบในเวลาประมาณ 17:30 น. ของประเทศไทย ทั งนี ในกรณีที ระบบ Bloomberg ขัดข้อง หรือไม่สามารถเข้าถึง
ระบบได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงการใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงได้และเวลาภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งแรกหลังจากปิดจองซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติจําหน่าย
ได้ทั งหมด 150,000.00บาท และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ100,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย = 10
บาท มีรายได้จากดอกเบี ยค้างรับ 1,200 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ เพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย

วันที 1 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าเปิดจองซื อหน่วยลงทุน (บาท) 250,000.00 150,000.00 100,000.00

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=10,000 หน่วย x 10 = 100,000.00

บาท

รายได้จากดอกเบี ยค้างรับในวันแรก

1,200บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,200 x 150,000 / 250,000

= 720 บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,200 x 100,000 / 250,000

= 480 บาท

1,200.00 720.00 480.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน
251,200.00 150,720.00 100,480.00

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี 6.89 4.13 2.75

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.01/365= 4.13

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.01 / 365 = 2.75

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

(0.15%ต่อปี) 1.03 0.62 0.41

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.0015/365= 0.62

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.0015 / 365 = 0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 251,192.09 150,715.25 100,476.84

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 25,000.0000 15,000.0000 10,000.0000

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0476 10.0476 10.0476

วันที  2 เพิ มลดหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ1,000 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ30,000.00บาท

วันที 2 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
251,192.09 150,715.25 100,476.84

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

แต่ละชนิด (บาท) :

•รายการซื อหน่วยลงทุนแบบปรกติ

เพิ ม 5,000.00 บาท 5,000.00 5,000.00

•รายการขายคืนหน่วยลงทุนแบบ

ปรกต1ิ,000หน่วย

(1,000 X 10.0476)

10,047.60 10,047.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า

หลังปรับรายการซื อขายหน่วย
246,144.49 145,667.65 100,476.84

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,000 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,000 x 145,667.65 /

246,144.49= 591.80

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,000 x 100,476.84 /

246,144.49= 480.20

1,000.00 591.80 408.20

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้

จ่ายของกองทุน
247,144.49 146,259.45 100,885.04

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ

วัน (หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(+vat) = 1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.01/365 =

4.01

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.01 / 365 =

2.76

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล

ประโยชน์ (0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.0015/365 =

0.60

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.0015 / 365 =

0.41

6.77

1.01

4.01

0.60

2.76

0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 247,136.71 146,254.84 100,881.87

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

24,497.6312 14,497.6312 10,000.0000

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติ

เพิ ม

= 5,000.00/10.0476 = 497.6312

หน่วย

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติลด

ลง = 1,000.0000หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0881 10.0881 10.0881

วันที  3 เพิ มหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000.00 บาท
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200 บาท

วันที 3 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
247,136.71 146,254.84 100,881.87

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดชนิดรับซื อ

คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต(ิ30,000.00

บาท) 30,000.00 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขายหน่วย

277,136.71 146,254.84 130,881.87

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,200.00 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 2,200 x 146,254.84 / 277,136.71

= 1,161.02

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 2,200 x 130,881.87 / 277,136.71

= 1,038.98

2,200.00 1,161.02 1,038.98

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน 279,336.71 147,415.86 131.920.85

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน

(หาร 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 147,415.86 x 0.01 / 365 = 4.04

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.01 / 365 = 3.61

บาท

7.65 4.04 3.61

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

1.15 0.61 0.54

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=147,415.86 x 0.0015 / 365 = 0.61

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.0015 / 365 = 0.54

บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 279,327.91 147,411.21 131,916.70

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
27,471.4320 14,497.6312

12,973.8008

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพิ ม

ขึ น

30,000/10.0881 = 2,973.8008หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1679 10.1679 10.1679

ในวันที  4 ลดหน่วยลงทุนจากการขายคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอัตรา 0.15 บาทต่อ
หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000 บาท

วันที 4 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุนแบบ

ปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)

279,327.91 147,411.21 131,916.70

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการรับซื อคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15

บาทต่อหน่วย

= 12,973.8008 x 0.15 = 1,946.07

บาท

1,946.07 1,946.07

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขาย

หน่วย 277,381.84 147,411.21 129,970.63

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000

บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=5,000 x 147,411.21 / 277,381.84 =

2,657.19

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 5,000 x 129,970.63 / 277,381.84

= 2,342.81 บาท

5,000.00 2,657.19 2,342.81

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย 282,381.84 150,068.40 132,313.44

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(/365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.01 / 365 = 4.11

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.01 / 365 = 3.63

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.0015 / 365 = 0.62

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.0015 / 365 =0..54

บาท

7.74 4.11 3.63

1.16 0.62 0.54

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 282,372.94 150,063.67 132,309.27

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

ลดจํานวนหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

= 1,946.07/ 10.1679 = 191.3935

หน่วย 27,280.0385 14,497.6312 12,782.4073

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.3509 10.3509 10.3509

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลาย
ทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อน
ผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทาง มีวันหยุดทําการ
ตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วัน ทําการถัด
ไป ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณี
กองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากไ
รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวัน
หยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัท
จัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้
รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ
และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการ
ของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน
ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุด ทําการต่อเนื องกันจนเป็น
เหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจาก
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน หน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

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

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์
หรือ<0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง
ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดัง
กล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่
ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให ้
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูก
ต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูก
ต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วย เข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูล
ตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให ้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวัน
ที คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน
เดือน ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดยดําเนิน
การเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด
ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืน
หน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการ
แก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และ
การชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อม
ทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังตาม
2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง
1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็น

จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้
ขายคืน

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Brilliant Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  BPLUSM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 20,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 20,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 2,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ในกรณีจําเป็นอื นใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของของบริษัทจัดการ

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อโอกาสในการ สร้างผลตอบแทนที ดี และกระจายความเสี ยงในการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ ง หนี 
กึ งทุน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้าง
พื นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เป็นต้น

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 ทองคํา : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในทองคํา
 น้ํามันดิบ : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในน้ํามันดิบ
 สินค้าโภคภัณฑ ์: ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน
 หน่วย private equity : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity
 อื นๆ

     อื นๆ
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

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

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index Total Return Composite สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

2.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):5.00
หมายเหตุ:

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล MarktoMarket อาย ุ1  3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน
(%):10.00
หมายเหตุ:

4.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:

5.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

6.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจําในตลาดสิงคโปร์ สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงิน SGD โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ
(ETF) ทั งในและ/หรือต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั งแต่ 2 กองทุนขึ นไป โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ดังนี ตราสารทุน ตราสารหนี โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทาง
เลือก เช่น ทองคํา และ/หรือนํ้ามันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดตามประกาศ ก.ล.ต.
กําหนด นอกจากนี กองทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้
(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั นๆ ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนปลายทางโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนใดกองทุนหนึ งโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุน
อาจสามารถปรับเปลี ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ทั งนี กองทุนอาจลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง1) หรือทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (infra) ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุน
ในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื อนไข ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับไปลงทุนในกองทุนต้นทาง (Circle
investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนรวมอื นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกันได้อีก
(Cascade investment) 

กองทุนปลายทางอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ดังนั น กองทุนปลาย
ทางที กองทุนลงทุนจึงมีความเสี ยงมากกว่ากองทุนรวมอื น อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก
รวมทั งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) และอาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกันทั งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้กองทุนลงทุนได้

นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient portfolio management) ทั งนี เพื อให้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ มขึ น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกอง
ทุน อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงอาจทํา
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงจาก
อัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน
ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกอง
ทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าตอบแทน (loyalty fee หรือ rebate) ทั งในรูปจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วย จากการนําเงิน
ลงทุนของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ บริษัทจัดการจะนําเงินค่า
ตอบแทนเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สิน ลดลง
พร้อมแนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้
สํานักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อ
ผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงาน
ทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน การจัดแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวมด้วย
ก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสมเว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

BPLUS
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

BPLUS
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
return)

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือ
กําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow) ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละรายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5
วันทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั ง
จ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
1. บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื น
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการ

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

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

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม สั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่าง
ประเทศ หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay
เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการอื นใดอันจะ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ที ได้แจ้งความประสงค์ไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการอาจ
ดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกใ
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ แต่หากวัน
ดังกล่าวเป็นวันที ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยรายละเอียดการรับซื อคืนจะระบุไว้ในข้อ
7.4.1 (1) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และ/หรือวันส่งคําสั งล่วงหน้า ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน
7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้
7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยายระยะเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วงหน้าต่างไปจากเดิม
เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไป
จากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ
เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้
7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 
1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating) 
ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot)ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน
วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์
1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด
3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคาตลาด
ณวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล
5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

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

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 

1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ

2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

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

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

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

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

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

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

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

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

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

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


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

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

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

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

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

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR ไม่จ่าย
2. BPLUS ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. BPLUS ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

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

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

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

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

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

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการ
ก่อนการเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
ที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที 
ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายใ
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ บริษัทจัดการจะใช้อัตราผลตอบแทนหรือราคาล่าสุด
ที อยู่ในระบบในเวลาประมาณ 17:30 น. ของประเทศไทย ทั งนี ในกรณีที ระบบ Bloomberg ขัดข้อง หรือไม่สามารถเข้าถึง
ระบบได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงการใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงได้และเวลาภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งแรกหลังจากปิดจองซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติจําหน่าย
ได้ทั งหมด 150,000.00บาท และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ100,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย = 10
บาท มีรายได้จากดอกเบี ยค้างรับ 1,200 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ เพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย

วันที 1 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าเปิดจองซื อหน่วยลงทุน (บาท) 250,000.00 150,000.00 100,000.00

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=10,000 หน่วย x 10 = 100,000.00

บาท

รายได้จากดอกเบี ยค้างรับในวันแรก

1,200บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,200 x 150,000 / 250,000

= 720 บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,200 x 100,000 / 250,000

= 480 บาท

1,200.00 720.00 480.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน
251,200.00 150,720.00 100,480.00

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี 6.89 4.13 2.75

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.01/365= 4.13

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.01 / 365 = 2.75

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

(0.15%ต่อปี) 1.03 0.62 0.41

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.0015/365= 0.62

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.0015 / 365 = 0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 251,192.09 150,715.25 100,476.84

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 25,000.0000 15,000.0000 10,000.0000

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0476 10.0476 10.0476

วันที  2 เพิ มลดหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ1,000 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ30,000.00บาท

วันที 2 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
251,192.09 150,715.25 100,476.84

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

แต่ละชนิด (บาท) :

•รายการซื อหน่วยลงทุนแบบปรกติ

เพิ ม 5,000.00 บาท 5,000.00 5,000.00

•รายการขายคืนหน่วยลงทุนแบบ

ปรกต1ิ,000หน่วย

(1,000 X 10.0476)

10,047.60 10,047.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า

หลังปรับรายการซื อขายหน่วย
246,144.49 145,667.65 100,476.84

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,000 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,000 x 145,667.65 /

246,144.49= 591.80

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,000 x 100,476.84 /

246,144.49= 480.20

1,000.00 591.80 408.20

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้

จ่ายของกองทุน
247,144.49 146,259.45 100,885.04

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ

วัน (หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(+vat) = 1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.01/365 =

4.01

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.01 / 365 =

2.76

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล

ประโยชน์ (0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.0015/365 =

0.60

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.0015 / 365 =

0.41

6.77

1.01

4.01

0.60

2.76

0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 247,136.71 146,254.84 100,881.87

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

24,497.6312 14,497.6312 10,000.0000

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติ

เพิ ม

= 5,000.00/10.0476 = 497.6312

หน่วย

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติลด

ลง = 1,000.0000หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0881 10.0881 10.0881

วันที  3 เพิ มหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000.00 บาท
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200 บาท

วันที 3 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
247,136.71 146,254.84 100,881.87

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดชนิดรับซื อ

คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต(ิ30,000.00

บาท) 30,000.00 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขายหน่วย

277,136.71 146,254.84 130,881.87

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,200.00 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 2,200 x 146,254.84 / 277,136.71

= 1,161.02

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 2,200 x 130,881.87 / 277,136.71

= 1,038.98

2,200.00 1,161.02 1,038.98

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน 279,336.71 147,415.86 131.920.85

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน

(หาร 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 147,415.86 x 0.01 / 365 = 4.04

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.01 / 365 = 3.61

บาท

7.65 4.04 3.61

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

1.15 0.61 0.54

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=147,415.86 x 0.0015 / 365 = 0.61

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.0015 / 365 = 0.54

บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 279,327.91 147,411.21 131,916.70

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
27,471.4320 14,497.6312

12,973.8008

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพิ ม

ขึ น

30,000/10.0881 = 2,973.8008หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1679 10.1679 10.1679

ในวันที  4 ลดหน่วยลงทุนจากการขายคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอัตรา 0.15 บาทต่อ
หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000 บาท

วันที 4 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุนแบบ

ปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)

279,327.91 147,411.21 131,916.70

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการรับซื อคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15

บาทต่อหน่วย

= 12,973.8008 x 0.15 = 1,946.07

บาท

1,946.07 1,946.07

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขาย

หน่วย 277,381.84 147,411.21 129,970.63

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000

บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=5,000 x 147,411.21 / 277,381.84 =

2,657.19

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 5,000 x 129,970.63 / 277,381.84

= 2,342.81 บาท

5,000.00 2,657.19 2,342.81

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย 282,381.84 150,068.40 132,313.44

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(/365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.01 / 365 = 4.11

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.01 / 365 = 3.63

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.0015 / 365 = 0.62

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.0015 / 365 =0..54

บาท

7.74 4.11 3.63

1.16 0.62 0.54

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 282,372.94 150,063.67 132,309.27

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

ลดจํานวนหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

= 1,946.07/ 10.1679 = 191.3935

หน่วย 27,280.0385 14,497.6312 12,782.4073

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.3509 10.3509 10.3509

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลาย
ทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อน
ผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทาง มีวันหยุดทําการ
ตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วัน ทําการถัด
ไป ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณี
กองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากไ
รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวัน
หยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัท
จัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้
รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ
และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการ
ของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน
ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุด ทําการต่อเนื องกันจนเป็น
เหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจาก
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน หน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

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

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์
หรือ<0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง
ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดัง
กล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่
ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให ้
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูก
ต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูก
ต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วย เข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูล
ตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให ้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวัน
ที คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน
เดือน ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดยดําเนิน
การเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด
ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืน
หน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการ
แก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และ
การชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อม
ทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังตาม
2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง
1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็น

จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้
ขายคืน

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Brilliant Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  BPLUSM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 20,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 20,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 2,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ในกรณีจําเป็นอื นใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของของบริษัทจัดการ

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อโอกาสในการ สร้างผลตอบแทนที ดี และกระจายความเสี ยงในการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ ง หนี 
กึ งทุน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้าง
พื นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เป็นต้น

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 ทองคํา : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในทองคํา
 น้ํามันดิบ : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในน้ํามันดิบ
 สินค้าโภคภัณฑ ์: ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน
 หน่วย private equity : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity
 อื นๆ

     อื นๆ
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

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

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index Total Return Composite สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

2.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):5.00
หมายเหตุ:

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล MarktoMarket อาย ุ1  3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน
(%):10.00
หมายเหตุ:

4.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:

5.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

6.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจําในตลาดสิงคโปร์ สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงิน SGD โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ
(ETF) ทั งในและ/หรือต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั งแต่ 2 กองทุนขึ นไป โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ดังนี ตราสารทุน ตราสารหนี โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทาง
เลือก เช่น ทองคํา และ/หรือนํ้ามันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดตามประกาศ ก.ล.ต.
กําหนด นอกจากนี กองทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้
(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั นๆ ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนปลายทางโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนใดกองทุนหนึ งโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุน
อาจสามารถปรับเปลี ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ทั งนี กองทุนอาจลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง1) หรือทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (infra) ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุน
ในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื อนไข ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับไปลงทุนในกองทุนต้นทาง (Circle
investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนรวมอื นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกันได้อีก
(Cascade investment) 

กองทุนปลายทางอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ดังนั น กองทุนปลาย
ทางที กองทุนลงทุนจึงมีความเสี ยงมากกว่ากองทุนรวมอื น อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก
รวมทั งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) และอาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกันทั งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้กองทุนลงทุนได้

นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient portfolio management) ทั งนี เพื อให้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ มขึ น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกอง
ทุน อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงอาจทํา
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงจาก
อัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน
ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกอง
ทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าตอบแทน (loyalty fee หรือ rebate) ทั งในรูปจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วย จากการนําเงิน
ลงทุนของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ บริษัทจัดการจะนําเงินค่า
ตอบแทนเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สิน ลดลง
พร้อมแนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้
สํานักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อ
ผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงาน
ทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน การจัดแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวมด้วย
ก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสมเว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

BPLUS
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

BPLUS
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
return)

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือ
กําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow) ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละรายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5
วันทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั ง
จ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
1. บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื น
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการ

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

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

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม สั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่าง
ประเทศ หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay
เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการอื นใดอันจะ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ที ได้แจ้งความประสงค์ไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการอาจ
ดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกใ
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ แต่หากวัน
ดังกล่าวเป็นวันที ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยรายละเอียดการรับซื อคืนจะระบุไว้ในข้อ
7.4.1 (1) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และ/หรือวันส่งคําสั งล่วงหน้า ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน
7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้
7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยายระยะเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วงหน้าต่างไปจากเดิม
เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไป
จากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ
เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้
7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 
1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating) 
ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot)ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน
วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์
1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด
3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคาตลาด
ณวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล
5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

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

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 

1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ

2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

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

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

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

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

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

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

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

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

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

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


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

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

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

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

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

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR ไม่จ่าย
2. BPLUS ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. BPLUS ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

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

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

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

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

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

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการ
ก่อนการเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
ที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที 
ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายใ
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ บริษัทจัดการจะใช้อัตราผลตอบแทนหรือราคาล่าสุด
ที อยู่ในระบบในเวลาประมาณ 17:30 น. ของประเทศไทย ทั งนี ในกรณีที ระบบ Bloomberg ขัดข้อง หรือไม่สามารถเข้าถึง
ระบบได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงการใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงได้และเวลาภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งแรกหลังจากปิดจองซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติจําหน่าย
ได้ทั งหมด 150,000.00บาท และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ100,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย = 10
บาท มีรายได้จากดอกเบี ยค้างรับ 1,200 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ เพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย

วันที 1 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าเปิดจองซื อหน่วยลงทุน (บาท) 250,000.00 150,000.00 100,000.00

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=10,000 หน่วย x 10 = 100,000.00

บาท

รายได้จากดอกเบี ยค้างรับในวันแรก

1,200บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,200 x 150,000 / 250,000

= 720 บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,200 x 100,000 / 250,000

= 480 บาท

1,200.00 720.00 480.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน
251,200.00 150,720.00 100,480.00

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี 6.89 4.13 2.75

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.01/365= 4.13

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.01 / 365 = 2.75

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

(0.15%ต่อปี) 1.03 0.62 0.41

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.0015/365= 0.62

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.0015 / 365 = 0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 251,192.09 150,715.25 100,476.84

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 25,000.0000 15,000.0000 10,000.0000

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0476 10.0476 10.0476

วันที  2 เพิ มลดหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ1,000 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ30,000.00บาท

วันที 2 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
251,192.09 150,715.25 100,476.84

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

แต่ละชนิด (บาท) :

•รายการซื อหน่วยลงทุนแบบปรกติ

เพิ ม 5,000.00 บาท 5,000.00 5,000.00

•รายการขายคืนหน่วยลงทุนแบบ

ปรกต1ิ,000หน่วย

(1,000 X 10.0476)

10,047.60 10,047.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า

หลังปรับรายการซื อขายหน่วย
246,144.49 145,667.65 100,476.84

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,000 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,000 x 145,667.65 /

246,144.49= 591.80

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,000 x 100,476.84 /

246,144.49= 480.20

1,000.00 591.80 408.20

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้

จ่ายของกองทุน
247,144.49 146,259.45 100,885.04

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ

วัน (หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(+vat) = 1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.01/365 =

4.01

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.01 / 365 =

2.76

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล

ประโยชน์ (0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.0015/365 =

0.60

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.0015 / 365 =

0.41

6.77

1.01

4.01

0.60

2.76

0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 247,136.71 146,254.84 100,881.87

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

24,497.6312 14,497.6312 10,000.0000

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติ

เพิ ม

= 5,000.00/10.0476 = 497.6312

หน่วย

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติลด

ลง = 1,000.0000หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0881 10.0881 10.0881

วันที  3 เพิ มหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000.00 บาท
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200 บาท

วันที 3 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
247,136.71 146,254.84 100,881.87

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดชนิดรับซื อ

คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต(ิ30,000.00

บาท) 30,000.00 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขายหน่วย

277,136.71 146,254.84 130,881.87

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,200.00 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 2,200 x 146,254.84 / 277,136.71

= 1,161.02

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 2,200 x 130,881.87 / 277,136.71

= 1,038.98

2,200.00 1,161.02 1,038.98

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน 279,336.71 147,415.86 131.920.85

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน

(หาร 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 147,415.86 x 0.01 / 365 = 4.04

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.01 / 365 = 3.61

บาท

7.65 4.04 3.61

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

1.15 0.61 0.54

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=147,415.86 x 0.0015 / 365 = 0.61

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.0015 / 365 = 0.54

บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 279,327.91 147,411.21 131,916.70

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
27,471.4320 14,497.6312

12,973.8008

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพิ ม

ขึ น

30,000/10.0881 = 2,973.8008หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1679 10.1679 10.1679

ในวันที  4 ลดหน่วยลงทุนจากการขายคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอัตรา 0.15 บาทต่อ
หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000 บาท

วันที 4 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุนแบบ

ปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)

279,327.91 147,411.21 131,916.70

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการรับซื อคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15

บาทต่อหน่วย

= 12,973.8008 x 0.15 = 1,946.07

บาท

1,946.07 1,946.07

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขาย

หน่วย 277,381.84 147,411.21 129,970.63

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000

บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=5,000 x 147,411.21 / 277,381.84 =

2,657.19

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 5,000 x 129,970.63 / 277,381.84

= 2,342.81 บาท

5,000.00 2,657.19 2,342.81

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย 282,381.84 150,068.40 132,313.44

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(/365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.01 / 365 = 4.11

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.01 / 365 = 3.63

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.0015 / 365 = 0.62

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.0015 / 365 =0..54

บาท

7.74 4.11 3.63

1.16 0.62 0.54

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 282,372.94 150,063.67 132,309.27

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

ลดจํานวนหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

= 1,946.07/ 10.1679 = 191.3935

หน่วย 27,280.0385 14,497.6312 12,782.4073

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.3509 10.3509 10.3509

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลาย
ทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อน
ผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทาง มีวันหยุดทําการ
ตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วัน ทําการถัด
ไป ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณี
กองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากไ
รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวัน
หยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัท
จัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้
รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ
และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการ
ของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน
ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุด ทําการต่อเนื องกันจนเป็น
เหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจาก
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน หน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

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

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์
หรือ<0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง
ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดัง
กล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่
ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให ้
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูก
ต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูก
ต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วย เข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูล
ตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให ้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวัน
ที คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน
เดือน ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดยดําเนิน
การเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด
ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืน
หน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการ
แก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และ
การชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อม
ทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังตาม
2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง
1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็น

จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้
ขายคืน

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Brilliant Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  BPLUSM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 20,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 20,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 2,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ในกรณีจําเป็นอื นใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของของบริษัทจัดการ

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อโอกาสในการ สร้างผลตอบแทนที ดี และกระจายความเสี ยงในการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ ง หนี 
กึ งทุน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้าง
พื นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เป็นต้น

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 ทองคํา : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในทองคํา
 น้ํามันดิบ : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในน้ํามันดิบ
 สินค้าโภคภัณฑ ์: ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน
 หน่วย private equity : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity
 อื นๆ

     อื นๆ
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

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

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index Total Return Composite สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

2.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):5.00
หมายเหตุ:

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล MarktoMarket อาย ุ1  3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน
(%):10.00
หมายเหตุ:

4.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:

5.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

6.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจําในตลาดสิงคโปร์ สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงิน SGD โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ
(ETF) ทั งในและ/หรือต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั งแต่ 2 กองทุนขึ นไป โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ดังนี ตราสารทุน ตราสารหนี โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทาง
เลือก เช่น ทองคํา และ/หรือนํ้ามันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดตามประกาศ ก.ล.ต.
กําหนด นอกจากนี กองทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้
(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั นๆ ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนปลายทางโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนใดกองทุนหนึ งโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุน
อาจสามารถปรับเปลี ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ทั งนี กองทุนอาจลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง1) หรือทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (infra) ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุน
ในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื อนไข ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับไปลงทุนในกองทุนต้นทาง (Circle
investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนรวมอื นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกันได้อีก
(Cascade investment) 

กองทุนปลายทางอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ดังนั น กองทุนปลาย
ทางที กองทุนลงทุนจึงมีความเสี ยงมากกว่ากองทุนรวมอื น อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก
รวมทั งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) และอาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกันทั งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้กองทุนลงทุนได้

นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient portfolio management) ทั งนี เพื อให้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ มขึ น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกอง
ทุน อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงอาจทํา
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงจาก
อัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน
ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกอง
ทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าตอบแทน (loyalty fee หรือ rebate) ทั งในรูปจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วย จากการนําเงิน
ลงทุนของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ บริษัทจัดการจะนําเงินค่า
ตอบแทนเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สิน ลดลง
พร้อมแนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้
สํานักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อ
ผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงาน
ทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน การจัดแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวมด้วย
ก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสมเว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

BPLUS
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

BPLUS
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
return)

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือ
กําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow) ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละรายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5
วันทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั ง
จ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
1. บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื น
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการ

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

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

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม สั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่าง
ประเทศ หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay
เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการอื นใดอันจะ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ที ได้แจ้งความประสงค์ไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการอาจ
ดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกใ
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ แต่หากวัน
ดังกล่าวเป็นวันที ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยรายละเอียดการรับซื อคืนจะระบุไว้ในข้อ
7.4.1 (1) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และ/หรือวันส่งคําสั งล่วงหน้า ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน
7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้
7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยายระยะเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วงหน้าต่างไปจากเดิม
เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไป
จากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ
เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้
7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 
1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating) 
ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot)ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน
วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์
1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด
3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคาตลาด
ณวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล
5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

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

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 

1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ

2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

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

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

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

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

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

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

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

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

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

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


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

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

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

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

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

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR ไม่จ่าย
2. BPLUS ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. BPLUS ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

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

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

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

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

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

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการ
ก่อนการเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
ที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที 
ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายใ
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ บริษัทจัดการจะใช้อัตราผลตอบแทนหรือราคาล่าสุด
ที อยู่ในระบบในเวลาประมาณ 17:30 น. ของประเทศไทย ทั งนี ในกรณีที ระบบ Bloomberg ขัดข้อง หรือไม่สามารถเข้าถึง
ระบบได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงการใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงได้และเวลาภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งแรกหลังจากปิดจองซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติจําหน่าย
ได้ทั งหมด 150,000.00บาท และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ100,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย = 10
บาท มีรายได้จากดอกเบี ยค้างรับ 1,200 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ เพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย

วันที 1 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าเปิดจองซื อหน่วยลงทุน (บาท) 250,000.00 150,000.00 100,000.00

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=10,000 หน่วย x 10 = 100,000.00

บาท

รายได้จากดอกเบี ยค้างรับในวันแรก

1,200บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,200 x 150,000 / 250,000

= 720 บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,200 x 100,000 / 250,000

= 480 บาท

1,200.00 720.00 480.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน
251,200.00 150,720.00 100,480.00

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี 6.89 4.13 2.75

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.01/365= 4.13

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.01 / 365 = 2.75

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

(0.15%ต่อปี) 1.03 0.62 0.41

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.0015/365= 0.62

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.0015 / 365 = 0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 251,192.09 150,715.25 100,476.84

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 25,000.0000 15,000.0000 10,000.0000

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0476 10.0476 10.0476

วันที  2 เพิ มลดหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ1,000 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ30,000.00บาท

วันที 2 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
251,192.09 150,715.25 100,476.84

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

แต่ละชนิด (บาท) :

•รายการซื อหน่วยลงทุนแบบปรกติ

เพิ ม 5,000.00 บาท 5,000.00 5,000.00

•รายการขายคืนหน่วยลงทุนแบบ

ปรกต1ิ,000หน่วย

(1,000 X 10.0476)

10,047.60 10,047.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า

หลังปรับรายการซื อขายหน่วย
246,144.49 145,667.65 100,476.84

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,000 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,000 x 145,667.65 /

246,144.49= 591.80

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,000 x 100,476.84 /

246,144.49= 480.20

1,000.00 591.80 408.20

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้

จ่ายของกองทุน
247,144.49 146,259.45 100,885.04

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ

วัน (หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(+vat) = 1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.01/365 =

4.01

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.01 / 365 =

2.76

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล

ประโยชน์ (0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.0015/365 =

0.60

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.0015 / 365 =

0.41

6.77

1.01

4.01

0.60

2.76

0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 247,136.71 146,254.84 100,881.87

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

24,497.6312 14,497.6312 10,000.0000

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติ

เพิ ม

= 5,000.00/10.0476 = 497.6312

หน่วย

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติลด

ลง = 1,000.0000หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0881 10.0881 10.0881

วันที  3 เพิ มหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000.00 บาท
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200 บาท

วันที 3 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
247,136.71 146,254.84 100,881.87

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดชนิดรับซื อ

คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต(ิ30,000.00

บาท) 30,000.00 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขายหน่วย

277,136.71 146,254.84 130,881.87

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,200.00 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 2,200 x 146,254.84 / 277,136.71

= 1,161.02

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 2,200 x 130,881.87 / 277,136.71

= 1,038.98

2,200.00 1,161.02 1,038.98

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน 279,336.71 147,415.86 131.920.85

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน

(หาร 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 147,415.86 x 0.01 / 365 = 4.04

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.01 / 365 = 3.61

บาท

7.65 4.04 3.61

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

1.15 0.61 0.54

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=147,415.86 x 0.0015 / 365 = 0.61

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.0015 / 365 = 0.54

บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 279,327.91 147,411.21 131,916.70

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
27,471.4320 14,497.6312

12,973.8008

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพิ ม

ขึ น

30,000/10.0881 = 2,973.8008หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1679 10.1679 10.1679

ในวันที  4 ลดหน่วยลงทุนจากการขายคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอัตรา 0.15 บาทต่อ
หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000 บาท

วันที 4 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุนแบบ

ปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)

279,327.91 147,411.21 131,916.70

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการรับซื อคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15

บาทต่อหน่วย

= 12,973.8008 x 0.15 = 1,946.07

บาท

1,946.07 1,946.07

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขาย

หน่วย 277,381.84 147,411.21 129,970.63

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000

บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=5,000 x 147,411.21 / 277,381.84 =

2,657.19

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 5,000 x 129,970.63 / 277,381.84

= 2,342.81 บาท

5,000.00 2,657.19 2,342.81

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย 282,381.84 150,068.40 132,313.44

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(/365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.01 / 365 = 4.11

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.01 / 365 = 3.63

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.0015 / 365 = 0.62

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.0015 / 365 =0..54

บาท

7.74 4.11 3.63

1.16 0.62 0.54

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 282,372.94 150,063.67 132,309.27

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

ลดจํานวนหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

= 1,946.07/ 10.1679 = 191.3935

หน่วย 27,280.0385 14,497.6312 12,782.4073

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.3509 10.3509 10.3509

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลาย
ทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อน
ผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทาง มีวันหยุดทําการ
ตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วัน ทําการถัด
ไป ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณี
กองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากไ
รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวัน
หยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัท
จัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้
รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ
และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการ
ของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน
ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุด ทําการต่อเนื องกันจนเป็น
เหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจาก
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน หน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

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

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์
หรือ<0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง
ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดัง
กล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่
ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให ้
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูก
ต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูก
ต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วย เข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูล
ตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให ้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวัน
ที คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน
เดือน ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดยดําเนิน
การเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด
ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืน
หน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการ
แก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และ
การชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อม
ทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังตาม
2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง
1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็น

จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้
ขายคืน

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Brilliant Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  BPLUSM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 20,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 20,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 2,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ในกรณีจําเป็นอื นใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของของบริษัทจัดการ

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อโอกาสในการ สร้างผลตอบแทนที ดี และกระจายความเสี ยงในการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ ง หนี 
กึ งทุน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้าง
พื นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เป็นต้น

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 ทองคํา : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในทองคํา
 น้ํามันดิบ : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในน้ํามันดิบ
 สินค้าโภคภัณฑ ์: ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน
 หน่วย private equity : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity
 อื นๆ

     อื นๆ
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

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

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index Total Return Composite สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

2.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):5.00
หมายเหตุ:

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล MarktoMarket อาย ุ1  3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน
(%):10.00
หมายเหตุ:

4.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:

5.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

6.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจําในตลาดสิงคโปร์ สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงิน SGD โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ
(ETF) ทั งในและ/หรือต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั งแต่ 2 กองทุนขึ นไป โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ดังนี ตราสารทุน ตราสารหนี โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทาง
เลือก เช่น ทองคํา และ/หรือนํ้ามันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดตามประกาศ ก.ล.ต.
กําหนด นอกจากนี กองทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้
(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั นๆ ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนปลายทางโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนใดกองทุนหนึ งโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุน
อาจสามารถปรับเปลี ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ทั งนี กองทุนอาจลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง1) หรือทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (infra) ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุน
ในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื อนไข ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับไปลงทุนในกองทุนต้นทาง (Circle
investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนรวมอื นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกันได้อีก
(Cascade investment) 

กองทุนปลายทางอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ดังนั น กองทุนปลาย
ทางที กองทุนลงทุนจึงมีความเสี ยงมากกว่ากองทุนรวมอื น อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก
รวมทั งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) และอาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกันทั งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้กองทุนลงทุนได้

นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient portfolio management) ทั งนี เพื อให้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ มขึ น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกอง
ทุน อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงอาจทํา
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงจาก
อัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน
ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกอง
ทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าตอบแทน (loyalty fee หรือ rebate) ทั งในรูปจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วย จากการนําเงิน
ลงทุนของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ บริษัทจัดการจะนําเงินค่า
ตอบแทนเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สิน ลดลง
พร้อมแนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้
สํานักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อ
ผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงาน
ทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน การจัดแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวมด้วย
ก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสมเว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

BPLUS
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

BPLUS
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
return)

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือ
กําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow) ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละรายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5
วันทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั ง
จ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
1. บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื น
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการ

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

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

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม สั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่าง
ประเทศ หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay
เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการอื นใดอันจะ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ที ได้แจ้งความประสงค์ไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการอาจ
ดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกใ
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ แต่หากวัน
ดังกล่าวเป็นวันที ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยรายละเอียดการรับซื อคืนจะระบุไว้ในข้อ
7.4.1 (1) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และ/หรือวันส่งคําสั งล่วงหน้า ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน
7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้
7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยายระยะเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วงหน้าต่างไปจากเดิม
เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไป
จากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ
เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้
7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 
1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating) 
ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot)ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน
วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์
1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด
3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคาตลาด
ณวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล
5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

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

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 

1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ

2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

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

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

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

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

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

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

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

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

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

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


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

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

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

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

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

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR ไม่จ่าย
2. BPLUS ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. BPLUS ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

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

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

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

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

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

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการ
ก่อนการเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
ที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที 
ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายใ
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ บริษัทจัดการจะใช้อัตราผลตอบแทนหรือราคาล่าสุด
ที อยู่ในระบบในเวลาประมาณ 17:30 น. ของประเทศไทย ทั งนี ในกรณีที ระบบ Bloomberg ขัดข้อง หรือไม่สามารถเข้าถึง
ระบบได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงการใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงได้และเวลาภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งแรกหลังจากปิดจองซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติจําหน่าย
ได้ทั งหมด 150,000.00บาท และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ100,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย = 10
บาท มีรายได้จากดอกเบี ยค้างรับ 1,200 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ เพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย

วันที 1 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าเปิดจองซื อหน่วยลงทุน (บาท) 250,000.00 150,000.00 100,000.00

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=10,000 หน่วย x 10 = 100,000.00

บาท

รายได้จากดอกเบี ยค้างรับในวันแรก

1,200บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,200 x 150,000 / 250,000

= 720 บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,200 x 100,000 / 250,000

= 480 บาท

1,200.00 720.00 480.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน
251,200.00 150,720.00 100,480.00

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี 6.89 4.13 2.75

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.01/365= 4.13

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.01 / 365 = 2.75

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

(0.15%ต่อปี) 1.03 0.62 0.41

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.0015/365= 0.62

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.0015 / 365 = 0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 251,192.09 150,715.25 100,476.84

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 25,000.0000 15,000.0000 10,000.0000

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0476 10.0476 10.0476

วันที  2 เพิ มลดหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ1,000 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ30,000.00บาท

วันที 2 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
251,192.09 150,715.25 100,476.84

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

แต่ละชนิด (บาท) :

•รายการซื อหน่วยลงทุนแบบปรกติ

เพิ ม 5,000.00 บาท 5,000.00 5,000.00

•รายการขายคืนหน่วยลงทุนแบบ

ปรกต1ิ,000หน่วย

(1,000 X 10.0476)

10,047.60 10,047.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า

หลังปรับรายการซื อขายหน่วย
246,144.49 145,667.65 100,476.84

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,000 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,000 x 145,667.65 /

246,144.49= 591.80

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,000 x 100,476.84 /

246,144.49= 480.20

1,000.00 591.80 408.20

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้

จ่ายของกองทุน
247,144.49 146,259.45 100,885.04

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ

วัน (หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(+vat) = 1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.01/365 =

4.01

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.01 / 365 =

2.76

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล

ประโยชน์ (0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.0015/365 =

0.60

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.0015 / 365 =

0.41

6.77

1.01

4.01

0.60

2.76

0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 247,136.71 146,254.84 100,881.87

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

24,497.6312 14,497.6312 10,000.0000

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติ

เพิ ม

= 5,000.00/10.0476 = 497.6312

หน่วย

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติลด

ลง = 1,000.0000หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0881 10.0881 10.0881

วันที  3 เพิ มหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000.00 บาท
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200 บาท

วันที 3 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
247,136.71 146,254.84 100,881.87

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดชนิดรับซื อ

คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต(ิ30,000.00

บาท) 30,000.00 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขายหน่วย

277,136.71 146,254.84 130,881.87

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,200.00 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 2,200 x 146,254.84 / 277,136.71

= 1,161.02

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 2,200 x 130,881.87 / 277,136.71

= 1,038.98

2,200.00 1,161.02 1,038.98

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน 279,336.71 147,415.86 131.920.85

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน

(หาร 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 147,415.86 x 0.01 / 365 = 4.04

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.01 / 365 = 3.61

บาท

7.65 4.04 3.61

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

1.15 0.61 0.54

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=147,415.86 x 0.0015 / 365 = 0.61

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.0015 / 365 = 0.54

บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 279,327.91 147,411.21 131,916.70

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
27,471.4320 14,497.6312

12,973.8008

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพิ ม

ขึ น

30,000/10.0881 = 2,973.8008หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1679 10.1679 10.1679

ในวันที  4 ลดหน่วยลงทุนจากการขายคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอัตรา 0.15 บาทต่อ
หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000 บาท

วันที 4 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุนแบบ

ปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)

279,327.91 147,411.21 131,916.70

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการรับซื อคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15

บาทต่อหน่วย

= 12,973.8008 x 0.15 = 1,946.07

บาท

1,946.07 1,946.07

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขาย

หน่วย 277,381.84 147,411.21 129,970.63

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000

บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=5,000 x 147,411.21 / 277,381.84 =

2,657.19

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 5,000 x 129,970.63 / 277,381.84

= 2,342.81 บาท

5,000.00 2,657.19 2,342.81

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย 282,381.84 150,068.40 132,313.44

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(/365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.01 / 365 = 4.11

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.01 / 365 = 3.63

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.0015 / 365 = 0.62

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.0015 / 365 =0..54

บาท

7.74 4.11 3.63

1.16 0.62 0.54

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 282,372.94 150,063.67 132,309.27

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

ลดจํานวนหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

= 1,946.07/ 10.1679 = 191.3935

หน่วย 27,280.0385 14,497.6312 12,782.4073

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.3509 10.3509 10.3509

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลาย
ทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อน
ผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทาง มีวันหยุดทําการ
ตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วัน ทําการถัด
ไป ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณี
กองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากไ
รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวัน
หยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัท
จัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้
รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ
และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการ
ของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน
ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุด ทําการต่อเนื องกันจนเป็น
เหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจาก
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน หน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

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

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์
หรือ<0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง
ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดัง
กล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่
ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให ้
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูก
ต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูก
ต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วย เข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูล
ตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให ้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวัน
ที คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน
เดือน ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดยดําเนิน
การเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด
ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืน
หน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการ
แก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และ
การชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อม
ทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังตาม
2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง
1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็น

จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้
ขายคืน

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Brilliant Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  BPLUSM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 20,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 20,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 2,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ในกรณีจําเป็นอื นใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของของบริษัทจัดการ

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อโอกาสในการ สร้างผลตอบแทนที ดี และกระจายความเสี ยงในการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ ง หนี 
กึ งทุน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้าง
พื นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เป็นต้น

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 ทองคํา : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในทองคํา
 น้ํามันดิบ : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในน้ํามันดิบ
 สินค้าโภคภัณฑ ์: ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน
 หน่วย private equity : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity
 อื นๆ

     อื นๆ
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

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

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index Total Return Composite สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

2.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):5.00
หมายเหตุ:

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล MarktoMarket อาย ุ1  3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน
(%):10.00
หมายเหตุ:

4.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:

5.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

6.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจําในตลาดสิงคโปร์ สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงิน SGD โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ
(ETF) ทั งในและ/หรือต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั งแต่ 2 กองทุนขึ นไป โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ดังนี ตราสารทุน ตราสารหนี โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทาง
เลือก เช่น ทองคํา และ/หรือนํ้ามันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดตามประกาศ ก.ล.ต.
กําหนด นอกจากนี กองทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้
(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั นๆ ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนปลายทางโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนใดกองทุนหนึ งโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุน
อาจสามารถปรับเปลี ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ทั งนี กองทุนอาจลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง1) หรือทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (infra) ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุน
ในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื อนไข ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับไปลงทุนในกองทุนต้นทาง (Circle
investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนรวมอื นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกันได้อีก
(Cascade investment) 

กองทุนปลายทางอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ดังนั น กองทุนปลาย
ทางที กองทุนลงทุนจึงมีความเสี ยงมากกว่ากองทุนรวมอื น อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก
รวมทั งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) และอาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกันทั งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้กองทุนลงทุนได้

นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient portfolio management) ทั งนี เพื อให้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ มขึ น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกอง
ทุน อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงอาจทํา
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงจาก
อัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน
ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกอง
ทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าตอบแทน (loyalty fee หรือ rebate) ทั งในรูปจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วย จากการนําเงิน
ลงทุนของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ บริษัทจัดการจะนําเงินค่า
ตอบแทนเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สิน ลดลง
พร้อมแนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้
สํานักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อ
ผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงาน
ทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน การจัดแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวมด้วย
ก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสมเว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

BPLUS
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

BPLUS
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
return)

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือ
กําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow) ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละรายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5
วันทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั ง
จ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
1. บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื น
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการ

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

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

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม สั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่าง
ประเทศ หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay
เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการอื นใดอันจะ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ที ได้แจ้งความประสงค์ไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการอาจ
ดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกใ
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ แต่หากวัน
ดังกล่าวเป็นวันที ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยรายละเอียดการรับซื อคืนจะระบุไว้ในข้อ
7.4.1 (1) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และ/หรือวันส่งคําสั งล่วงหน้า ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน
7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้
7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยายระยะเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วงหน้าต่างไปจากเดิม
เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไป
จากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ
เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้
7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 
1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating) 
ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot)ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน
วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์
1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด
3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคาตลาด
ณวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล
5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

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

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 

1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ

2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

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

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

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

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

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

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

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

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

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

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


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

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

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

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

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

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR ไม่จ่าย
2. BPLUS ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. BPLUS ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

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

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

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

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

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

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการ
ก่อนการเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
ที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที 
ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายใ
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ บริษัทจัดการจะใช้อัตราผลตอบแทนหรือราคาล่าสุด
ที อยู่ในระบบในเวลาประมาณ 17:30 น. ของประเทศไทย ทั งนี ในกรณีที ระบบ Bloomberg ขัดข้อง หรือไม่สามารถเข้าถึง
ระบบได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงการใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงได้และเวลาภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งแรกหลังจากปิดจองซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติจําหน่าย
ได้ทั งหมด 150,000.00บาท และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ100,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย = 10
บาท มีรายได้จากดอกเบี ยค้างรับ 1,200 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ เพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย

วันที 1 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าเปิดจองซื อหน่วยลงทุน (บาท) 250,000.00 150,000.00 100,000.00

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=10,000 หน่วย x 10 = 100,000.00

บาท

รายได้จากดอกเบี ยค้างรับในวันแรก

1,200บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,200 x 150,000 / 250,000

= 720 บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,200 x 100,000 / 250,000

= 480 บาท

1,200.00 720.00 480.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน
251,200.00 150,720.00 100,480.00

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี 6.89 4.13 2.75

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.01/365= 4.13

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.01 / 365 = 2.75

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

(0.15%ต่อปี) 1.03 0.62 0.41

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.0015/365= 0.62

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.0015 / 365 = 0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 251,192.09 150,715.25 100,476.84

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 25,000.0000 15,000.0000 10,000.0000

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0476 10.0476 10.0476

วันที  2 เพิ มลดหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ1,000 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ30,000.00บาท

วันที 2 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
251,192.09 150,715.25 100,476.84

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

แต่ละชนิด (บาท) :

•รายการซื อหน่วยลงทุนแบบปรกติ

เพิ ม 5,000.00 บาท 5,000.00 5,000.00

•รายการขายคืนหน่วยลงทุนแบบ

ปรกต1ิ,000หน่วย

(1,000 X 10.0476)

10,047.60 10,047.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า

หลังปรับรายการซื อขายหน่วย
246,144.49 145,667.65 100,476.84

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,000 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,000 x 145,667.65 /

246,144.49= 591.80

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,000 x 100,476.84 /

246,144.49= 480.20

1,000.00 591.80 408.20

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้

จ่ายของกองทุน
247,144.49 146,259.45 100,885.04

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ

วัน (หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(+vat) = 1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.01/365 =

4.01

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.01 / 365 =

2.76

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล

ประโยชน์ (0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.0015/365 =

0.60

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.0015 / 365 =

0.41

6.77

1.01

4.01

0.60

2.76

0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 247,136.71 146,254.84 100,881.87

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

24,497.6312 14,497.6312 10,000.0000

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติ

เพิ ม

= 5,000.00/10.0476 = 497.6312

หน่วย

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติลด

ลง = 1,000.0000หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0881 10.0881 10.0881

วันที  3 เพิ มหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000.00 บาท
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200 บาท

วันที 3 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
247,136.71 146,254.84 100,881.87

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดชนิดรับซื อ

คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต(ิ30,000.00

บาท) 30,000.00 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขายหน่วย

277,136.71 146,254.84 130,881.87

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,200.00 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 2,200 x 146,254.84 / 277,136.71

= 1,161.02

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 2,200 x 130,881.87 / 277,136.71

= 1,038.98

2,200.00 1,161.02 1,038.98

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน 279,336.71 147,415.86 131.920.85

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน

(หาร 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 147,415.86 x 0.01 / 365 = 4.04

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.01 / 365 = 3.61

บาท

7.65 4.04 3.61

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

1.15 0.61 0.54

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=147,415.86 x 0.0015 / 365 = 0.61

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.0015 / 365 = 0.54

บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 279,327.91 147,411.21 131,916.70

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
27,471.4320 14,497.6312

12,973.8008

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพิ ม

ขึ น

30,000/10.0881 = 2,973.8008หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1679 10.1679 10.1679

ในวันที  4 ลดหน่วยลงทุนจากการขายคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอัตรา 0.15 บาทต่อ
หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000 บาท

วันที 4 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุนแบบ

ปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)

279,327.91 147,411.21 131,916.70

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการรับซื อคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15

บาทต่อหน่วย

= 12,973.8008 x 0.15 = 1,946.07

บาท

1,946.07 1,946.07

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขาย

หน่วย 277,381.84 147,411.21 129,970.63

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000

บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=5,000 x 147,411.21 / 277,381.84 =

2,657.19

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 5,000 x 129,970.63 / 277,381.84

= 2,342.81 บาท

5,000.00 2,657.19 2,342.81

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย 282,381.84 150,068.40 132,313.44

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(/365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.01 / 365 = 4.11

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.01 / 365 = 3.63

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.0015 / 365 = 0.62

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.0015 / 365 =0..54

บาท

7.74 4.11 3.63

1.16 0.62 0.54

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 282,372.94 150,063.67 132,309.27

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

ลดจํานวนหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

= 1,946.07/ 10.1679 = 191.3935

หน่วย 27,280.0385 14,497.6312 12,782.4073

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.3509 10.3509 10.3509

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลาย
ทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อน
ผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทาง มีวันหยุดทําการ
ตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วัน ทําการถัด
ไป ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณี
กองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากไ
รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวัน
หยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัท
จัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้
รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ
และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการ
ของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน
ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุด ทําการต่อเนื องกันจนเป็น
เหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจาก
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน หน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

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

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์
หรือ<0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง
ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดัง
กล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่
ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให ้
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูก
ต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูก
ต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วย เข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูล
ตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให ้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวัน
ที คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน
เดือน ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดยดําเนิน
การเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด
ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืน
หน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการ
แก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และ
การชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อม
ทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังตาม
2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง
1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็น

จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้
ขายคืน

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Brilliant Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  BPLUSM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 20,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 20,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 2,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ในกรณีจําเป็นอื นใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของของบริษัทจัดการ

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อโอกาสในการ สร้างผลตอบแทนที ดี และกระจายความเสี ยงในการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ ง หนี 
กึ งทุน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้าง
พื นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เป็นต้น

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 ทองคํา : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในทองคํา
 น้ํามันดิบ : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในน้ํามันดิบ
 สินค้าโภคภัณฑ ์: ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน
 หน่วย private equity : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity
 อื นๆ

     อื นๆ
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

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

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index Total Return Composite สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

2.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):5.00
หมายเหตุ:

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล MarktoMarket อาย ุ1  3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน
(%):10.00
หมายเหตุ:

4.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:

5.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

6.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจําในตลาดสิงคโปร์ สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงิน SGD โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ
(ETF) ทั งในและ/หรือต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั งแต่ 2 กองทุนขึ นไป โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ดังนี ตราสารทุน ตราสารหนี โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทาง
เลือก เช่น ทองคํา และ/หรือนํ้ามันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดตามประกาศ ก.ล.ต.
กําหนด นอกจากนี กองทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้
(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั นๆ ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนปลายทางโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนใดกองทุนหนึ งโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุน
อาจสามารถปรับเปลี ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ทั งนี กองทุนอาจลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง1) หรือทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (infra) ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุน
ในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื อนไข ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับไปลงทุนในกองทุนต้นทาง (Circle
investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนรวมอื นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกันได้อีก
(Cascade investment) 

กองทุนปลายทางอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ดังนั น กองทุนปลาย
ทางที กองทุนลงทุนจึงมีความเสี ยงมากกว่ากองทุนรวมอื น อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก
รวมทั งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) และอาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกันทั งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้กองทุนลงทุนได้

นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient portfolio management) ทั งนี เพื อให้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ มขึ น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกอง
ทุน อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงอาจทํา
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงจาก
อัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน
ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกอง
ทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าตอบแทน (loyalty fee หรือ rebate) ทั งในรูปจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วย จากการนําเงิน
ลงทุนของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ บริษัทจัดการจะนําเงินค่า
ตอบแทนเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สิน ลดลง
พร้อมแนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้
สํานักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อ
ผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงาน
ทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน การจัดแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวมด้วย
ก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสมเว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

BPLUS
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

BPLUS
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
return)

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือ
กําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow) ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละรายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5
วันทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั ง
จ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
1. บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื น
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการ

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

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

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม สั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่าง
ประเทศ หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay
เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการอื นใดอันจะ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ที ได้แจ้งความประสงค์ไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการอาจ
ดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกใ
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ แต่หากวัน
ดังกล่าวเป็นวันที ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยรายละเอียดการรับซื อคืนจะระบุไว้ในข้อ
7.4.1 (1) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และ/หรือวันส่งคําสั งล่วงหน้า ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน
7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้
7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยายระยะเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วงหน้าต่างไปจากเดิม
เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไป
จากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ
เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้
7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 
1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating) 
ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot)ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน
วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์
1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด
3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคาตลาด
ณวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล
5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

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

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 

1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ

2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

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

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

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

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

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

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

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

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

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

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


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

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

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

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

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

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR ไม่จ่าย
2. BPLUS ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. BPLUS ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

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

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

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

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

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

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการ
ก่อนการเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
ที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที 
ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายใ
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ บริษัทจัดการจะใช้อัตราผลตอบแทนหรือราคาล่าสุด
ที อยู่ในระบบในเวลาประมาณ 17:30 น. ของประเทศไทย ทั งนี ในกรณีที ระบบ Bloomberg ขัดข้อง หรือไม่สามารถเข้าถึง
ระบบได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงการใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงได้และเวลาภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งแรกหลังจากปิดจองซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติจําหน่าย
ได้ทั งหมด 150,000.00บาท และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ100,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย = 10
บาท มีรายได้จากดอกเบี ยค้างรับ 1,200 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ เพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย

วันที 1 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าเปิดจองซื อหน่วยลงทุน (บาท) 250,000.00 150,000.00 100,000.00

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=10,000 หน่วย x 10 = 100,000.00

บาท

รายได้จากดอกเบี ยค้างรับในวันแรก

1,200บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,200 x 150,000 / 250,000

= 720 บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,200 x 100,000 / 250,000

= 480 บาท

1,200.00 720.00 480.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน
251,200.00 150,720.00 100,480.00

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี 6.89 4.13 2.75

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.01/365= 4.13

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.01 / 365 = 2.75

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

(0.15%ต่อปี) 1.03 0.62 0.41

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.0015/365= 0.62

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.0015 / 365 = 0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 251,192.09 150,715.25 100,476.84

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 25,000.0000 15,000.0000 10,000.0000

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0476 10.0476 10.0476

วันที  2 เพิ มลดหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ1,000 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ30,000.00บาท

วันที 2 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
251,192.09 150,715.25 100,476.84

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

แต่ละชนิด (บาท) :

•รายการซื อหน่วยลงทุนแบบปรกติ

เพิ ม 5,000.00 บาท 5,000.00 5,000.00

•รายการขายคืนหน่วยลงทุนแบบ

ปรกต1ิ,000หน่วย

(1,000 X 10.0476)

10,047.60 10,047.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า

หลังปรับรายการซื อขายหน่วย
246,144.49 145,667.65 100,476.84

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,000 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,000 x 145,667.65 /

246,144.49= 591.80

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,000 x 100,476.84 /

246,144.49= 480.20

1,000.00 591.80 408.20

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้

จ่ายของกองทุน
247,144.49 146,259.45 100,885.04

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ

วัน (หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(+vat) = 1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.01/365 =

4.01

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.01 / 365 =

2.76

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล

ประโยชน์ (0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.0015/365 =

0.60

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.0015 / 365 =

0.41

6.77

1.01

4.01

0.60

2.76

0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 247,136.71 146,254.84 100,881.87

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

24,497.6312 14,497.6312 10,000.0000

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติ

เพิ ม

= 5,000.00/10.0476 = 497.6312

หน่วย

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติลด

ลง = 1,000.0000หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0881 10.0881 10.0881

วันที  3 เพิ มหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000.00 บาท
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200 บาท

วันที 3 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
247,136.71 146,254.84 100,881.87

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดชนิดรับซื อ

คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต(ิ30,000.00

บาท) 30,000.00 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขายหน่วย

277,136.71 146,254.84 130,881.87

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,200.00 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 2,200 x 146,254.84 / 277,136.71

= 1,161.02

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 2,200 x 130,881.87 / 277,136.71

= 1,038.98

2,200.00 1,161.02 1,038.98

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน 279,336.71 147,415.86 131.920.85

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน

(หาร 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 147,415.86 x 0.01 / 365 = 4.04

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.01 / 365 = 3.61

บาท

7.65 4.04 3.61

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

1.15 0.61 0.54

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=147,415.86 x 0.0015 / 365 = 0.61

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.0015 / 365 = 0.54

บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 279,327.91 147,411.21 131,916.70

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
27,471.4320 14,497.6312

12,973.8008

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพิ ม

ขึ น

30,000/10.0881 = 2,973.8008หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1679 10.1679 10.1679

ในวันที  4 ลดหน่วยลงทุนจากการขายคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอัตรา 0.15 บาทต่อ
หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000 บาท

วันที 4 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุนแบบ

ปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)

279,327.91 147,411.21 131,916.70

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการรับซื อคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15

บาทต่อหน่วย

= 12,973.8008 x 0.15 = 1,946.07

บาท

1,946.07 1,946.07

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขาย

หน่วย 277,381.84 147,411.21 129,970.63

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000

บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=5,000 x 147,411.21 / 277,381.84 =

2,657.19

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 5,000 x 129,970.63 / 277,381.84

= 2,342.81 บาท

5,000.00 2,657.19 2,342.81

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย 282,381.84 150,068.40 132,313.44

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(/365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.01 / 365 = 4.11

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.01 / 365 = 3.63

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.0015 / 365 = 0.62

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.0015 / 365 =0..54

บาท

7.74 4.11 3.63

1.16 0.62 0.54

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 282,372.94 150,063.67 132,309.27

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

ลดจํานวนหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

= 1,946.07/ 10.1679 = 191.3935

หน่วย 27,280.0385 14,497.6312 12,782.4073

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.3509 10.3509 10.3509

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลาย
ทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อน
ผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทาง มีวันหยุดทําการ
ตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วัน ทําการถัด
ไป ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณี
กองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากไ
รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวัน
หยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัท
จัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้
รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ
และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการ
ของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน
ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุด ทําการต่อเนื องกันจนเป็น
เหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจาก
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน หน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

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

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์
หรือ<0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง
ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดัง
กล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่
ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให ้
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูก
ต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูก
ต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วย เข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูล
ตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให ้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวัน
ที คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน
เดือน ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดยดําเนิน
การเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด
ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืน
หน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการ
แก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และ
การชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อม
ทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังตาม
2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง
1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็น

จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้
ขายคืน

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Brilliant Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  BPLUSM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 20,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 20,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 2,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ในกรณีจําเป็นอื นใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของของบริษัทจัดการ

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อโอกาสในการ สร้างผลตอบแทนที ดี และกระจายความเสี ยงในการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ ง หนี 
กึ งทุน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้าง
พื นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เป็นต้น

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 ทองคํา : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในทองคํา
 น้ํามันดิบ : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในน้ํามันดิบ
 สินค้าโภคภัณฑ ์: ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน
 หน่วย private equity : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity
 อื นๆ

     อื นๆ
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

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

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index Total Return Composite สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

2.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):5.00
หมายเหตุ:

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล MarktoMarket อาย ุ1  3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน
(%):10.00
หมายเหตุ:

4.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:

5.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

6.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจําในตลาดสิงคโปร์ สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงิน SGD โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ
(ETF) ทั งในและ/หรือต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั งแต่ 2 กองทุนขึ นไป โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ดังนี ตราสารทุน ตราสารหนี โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทาง
เลือก เช่น ทองคํา และ/หรือนํ้ามันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดตามประกาศ ก.ล.ต.
กําหนด นอกจากนี กองทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้
(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั นๆ ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนปลายทางโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนใดกองทุนหนึ งโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุน
อาจสามารถปรับเปลี ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ทั งนี กองทุนอาจลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง1) หรือทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (infra) ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุน
ในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื อนไข ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับไปลงทุนในกองทุนต้นทาง (Circle
investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนรวมอื นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกันได้อีก
(Cascade investment) 

กองทุนปลายทางอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ดังนั น กองทุนปลาย
ทางที กองทุนลงทุนจึงมีความเสี ยงมากกว่ากองทุนรวมอื น อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก
รวมทั งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) และอาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกันทั งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้กองทุนลงทุนได้

นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient portfolio management) ทั งนี เพื อให้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ มขึ น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกอง
ทุน อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงอาจทํา
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงจาก
อัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน
ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกอง
ทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าตอบแทน (loyalty fee หรือ rebate) ทั งในรูปจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วย จากการนําเงิน
ลงทุนของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ บริษัทจัดการจะนําเงินค่า
ตอบแทนเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สิน ลดลง
พร้อมแนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้
สํานักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อ
ผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงาน
ทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน การจัดแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวมด้วย
ก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสมเว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

BPLUS
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

BPLUS
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
return)

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือ
กําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow) ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละรายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5
วันทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั ง
จ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
1. บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื น
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการ

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

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

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม สั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่าง
ประเทศ หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay
เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการอื นใดอันจะ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ที ได้แจ้งความประสงค์ไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการอาจ
ดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกใ
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ แต่หากวัน
ดังกล่าวเป็นวันที ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยรายละเอียดการรับซื อคืนจะระบุไว้ในข้อ
7.4.1 (1) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และ/หรือวันส่งคําสั งล่วงหน้า ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน
7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้
7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยายระยะเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วงหน้าต่างไปจากเดิม
เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไป
จากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ
เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้
7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 
1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating) 
ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot)ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน
วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์
1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด
3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคาตลาด
ณวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล
5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

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

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 

1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ

2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

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

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

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

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

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

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

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

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

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

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


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

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

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

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

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

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR ไม่จ่าย
2. BPLUS ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. BPLUS ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

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

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

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

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

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

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการ
ก่อนการเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
ที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที 
ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายใ
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ บริษัทจัดการจะใช้อัตราผลตอบแทนหรือราคาล่าสุด
ที อยู่ในระบบในเวลาประมาณ 17:30 น. ของประเทศไทย ทั งนี ในกรณีที ระบบ Bloomberg ขัดข้อง หรือไม่สามารถเข้าถึง
ระบบได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงการใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงได้และเวลาภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งแรกหลังจากปิดจองซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติจําหน่าย
ได้ทั งหมด 150,000.00บาท และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ100,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย = 10
บาท มีรายได้จากดอกเบี ยค้างรับ 1,200 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ เพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย

วันที 1 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าเปิดจองซื อหน่วยลงทุน (บาท) 250,000.00 150,000.00 100,000.00

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=10,000 หน่วย x 10 = 100,000.00

บาท

รายได้จากดอกเบี ยค้างรับในวันแรก

1,200บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,200 x 150,000 / 250,000

= 720 บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,200 x 100,000 / 250,000

= 480 บาท

1,200.00 720.00 480.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน
251,200.00 150,720.00 100,480.00

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี 6.89 4.13 2.75

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.01/365= 4.13

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.01 / 365 = 2.75

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

(0.15%ต่อปี) 1.03 0.62 0.41

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.0015/365= 0.62

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.0015 / 365 = 0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 251,192.09 150,715.25 100,476.84

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 25,000.0000 15,000.0000 10,000.0000

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0476 10.0476 10.0476

วันที  2 เพิ มลดหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ1,000 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ30,000.00บาท

วันที 2 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
251,192.09 150,715.25 100,476.84

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

แต่ละชนิด (บาท) :

•รายการซื อหน่วยลงทุนแบบปรกติ

เพิ ม 5,000.00 บาท 5,000.00 5,000.00

•รายการขายคืนหน่วยลงทุนแบบ

ปรกต1ิ,000หน่วย

(1,000 X 10.0476)

10,047.60 10,047.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า

หลังปรับรายการซื อขายหน่วย
246,144.49 145,667.65 100,476.84

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,000 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,000 x 145,667.65 /

246,144.49= 591.80

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,000 x 100,476.84 /

246,144.49= 480.20

1,000.00 591.80 408.20

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้

จ่ายของกองทุน
247,144.49 146,259.45 100,885.04

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ

วัน (หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(+vat) = 1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.01/365 =

4.01

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.01 / 365 =

2.76

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล

ประโยชน์ (0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.0015/365 =

0.60

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.0015 / 365 =

0.41

6.77

1.01

4.01

0.60

2.76

0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 247,136.71 146,254.84 100,881.87

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

24,497.6312 14,497.6312 10,000.0000

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติ

เพิ ม

= 5,000.00/10.0476 = 497.6312

หน่วย

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติลด

ลง = 1,000.0000หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0881 10.0881 10.0881

วันที  3 เพิ มหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000.00 บาท
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200 บาท

วันที 3 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
247,136.71 146,254.84 100,881.87

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดชนิดรับซื อ

คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต(ิ30,000.00

บาท) 30,000.00 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขายหน่วย

277,136.71 146,254.84 130,881.87

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,200.00 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 2,200 x 146,254.84 / 277,136.71

= 1,161.02

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 2,200 x 130,881.87 / 277,136.71

= 1,038.98

2,200.00 1,161.02 1,038.98

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน 279,336.71 147,415.86 131.920.85

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน

(หาร 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 147,415.86 x 0.01 / 365 = 4.04

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.01 / 365 = 3.61

บาท

7.65 4.04 3.61

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

1.15 0.61 0.54

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=147,415.86 x 0.0015 / 365 = 0.61

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.0015 / 365 = 0.54

บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 279,327.91 147,411.21 131,916.70

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
27,471.4320 14,497.6312

12,973.8008

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพิ ม

ขึ น

30,000/10.0881 = 2,973.8008หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1679 10.1679 10.1679

ในวันที  4 ลดหน่วยลงทุนจากการขายคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอัตรา 0.15 บาทต่อ
หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000 บาท

วันที 4 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุนแบบ

ปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)

279,327.91 147,411.21 131,916.70

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการรับซื อคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15

บาทต่อหน่วย

= 12,973.8008 x 0.15 = 1,946.07

บาท

1,946.07 1,946.07

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขาย

หน่วย 277,381.84 147,411.21 129,970.63

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000

บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=5,000 x 147,411.21 / 277,381.84 =

2,657.19

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 5,000 x 129,970.63 / 277,381.84

= 2,342.81 บาท

5,000.00 2,657.19 2,342.81

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย 282,381.84 150,068.40 132,313.44

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(/365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.01 / 365 = 4.11

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.01 / 365 = 3.63

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.0015 / 365 = 0.62

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.0015 / 365 =0..54

บาท

7.74 4.11 3.63

1.16 0.62 0.54

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 282,372.94 150,063.67 132,309.27

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

ลดจํานวนหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

= 1,946.07/ 10.1679 = 191.3935

หน่วย 27,280.0385 14,497.6312 12,782.4073

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.3509 10.3509 10.3509

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลาย
ทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อน
ผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทาง มีวันหยุดทําการ
ตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วัน ทําการถัด
ไป ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณี
กองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากไ
รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวัน
หยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัท
จัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้
รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ
และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการ
ของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน
ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุด ทําการต่อเนื องกันจนเป็น
เหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจาก
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน หน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

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

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์
หรือ<0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง
ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดัง
กล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่
ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให ้
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูก
ต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูก
ต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วย เข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูล
ตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให ้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวัน
ที คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน
เดือน ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดยดําเนิน
การเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด
ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืน
หน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการ
แก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และ
การชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อม
ทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังตาม
2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง
1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็น

จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้
ขายคืน

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

21/06/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0666/2562] หน้า 10 / 41



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Brilliant Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  BPLUSM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 20,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 20,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 2,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ในกรณีจําเป็นอื นใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของของบริษัทจัดการ

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อโอกาสในการ สร้างผลตอบแทนที ดี และกระจายความเสี ยงในการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ ง หนี 
กึ งทุน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้าง
พื นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เป็นต้น

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 ทองคํา : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในทองคํา
 น้ํามันดิบ : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในน้ํามันดิบ
 สินค้าโภคภัณฑ ์: ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน
 หน่วย private equity : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity
 อื นๆ

     อื นๆ
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

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

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index Total Return Composite สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

2.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):5.00
หมายเหตุ:

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล MarktoMarket อาย ุ1  3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน
(%):10.00
หมายเหตุ:

4.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:

5.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

6.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจําในตลาดสิงคโปร์ สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงิน SGD โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ
(ETF) ทั งในและ/หรือต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั งแต่ 2 กองทุนขึ นไป โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ดังนี ตราสารทุน ตราสารหนี โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทาง
เลือก เช่น ทองคํา และ/หรือนํ้ามันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดตามประกาศ ก.ล.ต.
กําหนด นอกจากนี กองทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้
(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั นๆ ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนปลายทางโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนใดกองทุนหนึ งโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุน
อาจสามารถปรับเปลี ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ทั งนี กองทุนอาจลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง1) หรือทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (infra) ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุน
ในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื อนไข ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับไปลงทุนในกองทุนต้นทาง (Circle
investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนรวมอื นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกันได้อีก
(Cascade investment) 

กองทุนปลายทางอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ดังนั น กองทุนปลาย
ทางที กองทุนลงทุนจึงมีความเสี ยงมากกว่ากองทุนรวมอื น อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก
รวมทั งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) และอาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกันทั งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้กองทุนลงทุนได้

นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient portfolio management) ทั งนี เพื อให้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ มขึ น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกอง
ทุน อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงอาจทํา
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงจาก
อัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน
ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกอง
ทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าตอบแทน (loyalty fee หรือ rebate) ทั งในรูปจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วย จากการนําเงิน
ลงทุนของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ บริษัทจัดการจะนําเงินค่า
ตอบแทนเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สิน ลดลง
พร้อมแนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้
สํานักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อ
ผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงาน
ทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน การจัดแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวมด้วย
ก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสมเว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

BPLUS
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

BPLUS
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
return)

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือ
กําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow) ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละรายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5
วันทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั ง
จ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
1. บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื น
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการ

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

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

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม สั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่าง
ประเทศ หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay
เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการอื นใดอันจะ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ที ได้แจ้งความประสงค์ไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการอาจ
ดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกใ
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ แต่หากวัน
ดังกล่าวเป็นวันที ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยรายละเอียดการรับซื อคืนจะระบุไว้ในข้อ
7.4.1 (1) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และ/หรือวันส่งคําสั งล่วงหน้า ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน
7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้
7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยายระยะเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วงหน้าต่างไปจากเดิม
เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไป
จากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ
เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้
7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 
1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating) 
ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot)ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน
วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์
1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด
3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคาตลาด
ณวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล
5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

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

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 

1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ

2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

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

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

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

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

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

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

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

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

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

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


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

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

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

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

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

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR ไม่จ่าย
2. BPLUS ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. BPLUS ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

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

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

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

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

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

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการ
ก่อนการเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
ที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที 
ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายใ
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ บริษัทจัดการจะใช้อัตราผลตอบแทนหรือราคาล่าสุด
ที อยู่ในระบบในเวลาประมาณ 17:30 น. ของประเทศไทย ทั งนี ในกรณีที ระบบ Bloomberg ขัดข้อง หรือไม่สามารถเข้าถึง
ระบบได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงการใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงได้และเวลาภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งแรกหลังจากปิดจองซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติจําหน่าย
ได้ทั งหมด 150,000.00บาท และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ100,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย = 10
บาท มีรายได้จากดอกเบี ยค้างรับ 1,200 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ เพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย

วันที 1 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าเปิดจองซื อหน่วยลงทุน (บาท) 250,000.00 150,000.00 100,000.00

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=10,000 หน่วย x 10 = 100,000.00

บาท

รายได้จากดอกเบี ยค้างรับในวันแรก

1,200บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,200 x 150,000 / 250,000

= 720 บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,200 x 100,000 / 250,000

= 480 บาท

1,200.00 720.00 480.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน
251,200.00 150,720.00 100,480.00

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี 6.89 4.13 2.75

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.01/365= 4.13

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.01 / 365 = 2.75

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

(0.15%ต่อปี) 1.03 0.62 0.41

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.0015/365= 0.62

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.0015 / 365 = 0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 251,192.09 150,715.25 100,476.84

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 25,000.0000 15,000.0000 10,000.0000

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0476 10.0476 10.0476

วันที  2 เพิ มลดหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ1,000 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ30,000.00บาท

วันที 2 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
251,192.09 150,715.25 100,476.84

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

แต่ละชนิด (บาท) :

•รายการซื อหน่วยลงทุนแบบปรกติ

เพิ ม 5,000.00 บาท 5,000.00 5,000.00

•รายการขายคืนหน่วยลงทุนแบบ

ปรกต1ิ,000หน่วย

(1,000 X 10.0476)

10,047.60 10,047.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า

หลังปรับรายการซื อขายหน่วย
246,144.49 145,667.65 100,476.84

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,000 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,000 x 145,667.65 /

246,144.49= 591.80

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,000 x 100,476.84 /

246,144.49= 480.20

1,000.00 591.80 408.20

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้

จ่ายของกองทุน
247,144.49 146,259.45 100,885.04

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ

วัน (หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(+vat) = 1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.01/365 =

4.01

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.01 / 365 =

2.76

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล

ประโยชน์ (0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.0015/365 =

0.60

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.0015 / 365 =

0.41

6.77

1.01

4.01

0.60

2.76

0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 247,136.71 146,254.84 100,881.87

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

24,497.6312 14,497.6312 10,000.0000

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติ

เพิ ม

= 5,000.00/10.0476 = 497.6312

หน่วย

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติลด

ลง = 1,000.0000หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0881 10.0881 10.0881

วันที  3 เพิ มหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000.00 บาท
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200 บาท

วันที 3 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
247,136.71 146,254.84 100,881.87

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดชนิดรับซื อ

คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต(ิ30,000.00

บาท) 30,000.00 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขายหน่วย

277,136.71 146,254.84 130,881.87

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,200.00 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 2,200 x 146,254.84 / 277,136.71

= 1,161.02

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 2,200 x 130,881.87 / 277,136.71

= 1,038.98

2,200.00 1,161.02 1,038.98

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน 279,336.71 147,415.86 131.920.85

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน

(หาร 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 147,415.86 x 0.01 / 365 = 4.04

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.01 / 365 = 3.61

บาท

7.65 4.04 3.61

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

1.15 0.61 0.54

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=147,415.86 x 0.0015 / 365 = 0.61

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.0015 / 365 = 0.54

บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 279,327.91 147,411.21 131,916.70

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
27,471.4320 14,497.6312

12,973.8008

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพิ ม

ขึ น

30,000/10.0881 = 2,973.8008หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1679 10.1679 10.1679

ในวันที  4 ลดหน่วยลงทุนจากการขายคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอัตรา 0.15 บาทต่อ
หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000 บาท

วันที 4 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุนแบบ

ปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)

279,327.91 147,411.21 131,916.70

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการรับซื อคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15

บาทต่อหน่วย

= 12,973.8008 x 0.15 = 1,946.07

บาท

1,946.07 1,946.07

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขาย

หน่วย 277,381.84 147,411.21 129,970.63

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000

บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=5,000 x 147,411.21 / 277,381.84 =

2,657.19

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 5,000 x 129,970.63 / 277,381.84

= 2,342.81 บาท

5,000.00 2,657.19 2,342.81

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย 282,381.84 150,068.40 132,313.44

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(/365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.01 / 365 = 4.11

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.01 / 365 = 3.63

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.0015 / 365 = 0.62

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.0015 / 365 =0..54

บาท

7.74 4.11 3.63

1.16 0.62 0.54

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 282,372.94 150,063.67 132,309.27

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

ลดจํานวนหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

= 1,946.07/ 10.1679 = 191.3935

หน่วย 27,280.0385 14,497.6312 12,782.4073

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.3509 10.3509 10.3509

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลาย
ทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อน
ผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทาง มีวันหยุดทําการ
ตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วัน ทําการถัด
ไป ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณี
กองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากไ
รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวัน
หยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัท
จัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้
รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ
และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการ
ของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน
ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุด ทําการต่อเนื องกันจนเป็น
เหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจาก
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน หน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

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

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์
หรือ<0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง
ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดัง
กล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่
ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให ้
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูก
ต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูก
ต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วย เข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูล
ตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให ้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวัน
ที คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน
เดือน ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดยดําเนิน
การเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด
ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืน
หน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการ
แก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และ
การชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อม
ทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังตาม
2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง
1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็น

จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้
ขายคืน

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Brilliant Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  BPLUSM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 20,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 20,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 2,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ในกรณีจําเป็นอื นใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของของบริษัทจัดการ

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อโอกาสในการ สร้างผลตอบแทนที ดี และกระจายความเสี ยงในการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ ง หนี 
กึ งทุน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้าง
พื นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เป็นต้น

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 ทองคํา : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในทองคํา
 น้ํามันดิบ : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในน้ํามันดิบ
 สินค้าโภคภัณฑ ์: ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน
 หน่วย private equity : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity
 อื นๆ

     อื นๆ
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

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

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index Total Return Composite สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

2.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):5.00
หมายเหตุ:

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล MarktoMarket อาย ุ1  3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน
(%):10.00
หมายเหตุ:

4.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:

5.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

6.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจําในตลาดสิงคโปร์ สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงิน SGD โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ
(ETF) ทั งในและ/หรือต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั งแต่ 2 กองทุนขึ นไป โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ดังนี ตราสารทุน ตราสารหนี โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทาง
เลือก เช่น ทองคํา และ/หรือนํ้ามันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดตามประกาศ ก.ล.ต.
กําหนด นอกจากนี กองทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้
(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั นๆ ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนปลายทางโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนใดกองทุนหนึ งโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุน
อาจสามารถปรับเปลี ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ทั งนี กองทุนอาจลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง1) หรือทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (infra) ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุน
ในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื อนไข ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับไปลงทุนในกองทุนต้นทาง (Circle
investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนรวมอื นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกันได้อีก
(Cascade investment) 

กองทุนปลายทางอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ดังนั น กองทุนปลาย
ทางที กองทุนลงทุนจึงมีความเสี ยงมากกว่ากองทุนรวมอื น อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก
รวมทั งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) และอาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกันทั งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้กองทุนลงทุนได้

นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient portfolio management) ทั งนี เพื อให้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ มขึ น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกอง
ทุน อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงอาจทํา
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงจาก
อัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน
ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกอง
ทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าตอบแทน (loyalty fee หรือ rebate) ทั งในรูปจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วย จากการนําเงิน
ลงทุนของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ บริษัทจัดการจะนําเงินค่า
ตอบแทนเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สิน ลดลง
พร้อมแนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้
สํานักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อ
ผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงาน
ทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน การจัดแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวมด้วย
ก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสมเว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

BPLUS
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

BPLUS
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
return)

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือ
กําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow) ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละรายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5
วันทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั ง
จ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
1. บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื น
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการ

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

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

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม สั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่าง
ประเทศ หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay
เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการอื นใดอันจะ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ที ได้แจ้งความประสงค์ไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการอาจ
ดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกใ
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ แต่หากวัน
ดังกล่าวเป็นวันที ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยรายละเอียดการรับซื อคืนจะระบุไว้ในข้อ
7.4.1 (1) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และ/หรือวันส่งคําสั งล่วงหน้า ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน
7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้
7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยายระยะเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วงหน้าต่างไปจากเดิม
เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไป
จากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ
เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้
7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 
1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating) 
ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot)ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน
วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์
1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด
3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคาตลาด
ณวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล
5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

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

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 

1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ

2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

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

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

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

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

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

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

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

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

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

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


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

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

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

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

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

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR ไม่จ่าย
2. BPLUS ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. BPLUS ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

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

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

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

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

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

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการ
ก่อนการเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
ที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที 
ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายใ
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ บริษัทจัดการจะใช้อัตราผลตอบแทนหรือราคาล่าสุด
ที อยู่ในระบบในเวลาประมาณ 17:30 น. ของประเทศไทย ทั งนี ในกรณีที ระบบ Bloomberg ขัดข้อง หรือไม่สามารถเข้าถึง
ระบบได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงการใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงได้และเวลาภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งแรกหลังจากปิดจองซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติจําหน่าย
ได้ทั งหมด 150,000.00บาท และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ100,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย = 10
บาท มีรายได้จากดอกเบี ยค้างรับ 1,200 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ เพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย

วันที 1 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าเปิดจองซื อหน่วยลงทุน (บาท) 250,000.00 150,000.00 100,000.00

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=10,000 หน่วย x 10 = 100,000.00

บาท

รายได้จากดอกเบี ยค้างรับในวันแรก

1,200บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,200 x 150,000 / 250,000

= 720 บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,200 x 100,000 / 250,000

= 480 บาท

1,200.00 720.00 480.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน
251,200.00 150,720.00 100,480.00

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี 6.89 4.13 2.75

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.01/365= 4.13

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.01 / 365 = 2.75

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

(0.15%ต่อปี) 1.03 0.62 0.41

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.0015/365= 0.62

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.0015 / 365 = 0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 251,192.09 150,715.25 100,476.84

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 25,000.0000 15,000.0000 10,000.0000

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0476 10.0476 10.0476

วันที  2 เพิ มลดหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ1,000 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ30,000.00บาท

วันที 2 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
251,192.09 150,715.25 100,476.84

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

แต่ละชนิด (บาท) :

•รายการซื อหน่วยลงทุนแบบปรกติ

เพิ ม 5,000.00 บาท 5,000.00 5,000.00

•รายการขายคืนหน่วยลงทุนแบบ

ปรกต1ิ,000หน่วย

(1,000 X 10.0476)

10,047.60 10,047.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า

หลังปรับรายการซื อขายหน่วย
246,144.49 145,667.65 100,476.84

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,000 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,000 x 145,667.65 /

246,144.49= 591.80

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,000 x 100,476.84 /

246,144.49= 480.20

1,000.00 591.80 408.20

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้

จ่ายของกองทุน
247,144.49 146,259.45 100,885.04

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ

วัน (หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(+vat) = 1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.01/365 =

4.01

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.01 / 365 =

2.76

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล

ประโยชน์ (0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.0015/365 =

0.60

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.0015 / 365 =

0.41

6.77

1.01

4.01

0.60

2.76

0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 247,136.71 146,254.84 100,881.87

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

24,497.6312 14,497.6312 10,000.0000

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติ

เพิ ม

= 5,000.00/10.0476 = 497.6312

หน่วย

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติลด

ลง = 1,000.0000หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0881 10.0881 10.0881

วันที  3 เพิ มหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000.00 บาท
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200 บาท

วันที 3 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
247,136.71 146,254.84 100,881.87

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดชนิดรับซื อ

คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต(ิ30,000.00

บาท) 30,000.00 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขายหน่วย

277,136.71 146,254.84 130,881.87

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,200.00 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 2,200 x 146,254.84 / 277,136.71

= 1,161.02

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 2,200 x 130,881.87 / 277,136.71

= 1,038.98

2,200.00 1,161.02 1,038.98

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน 279,336.71 147,415.86 131.920.85

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน

(หาร 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 147,415.86 x 0.01 / 365 = 4.04

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.01 / 365 = 3.61

บาท

7.65 4.04 3.61

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

1.15 0.61 0.54

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=147,415.86 x 0.0015 / 365 = 0.61

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.0015 / 365 = 0.54

บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 279,327.91 147,411.21 131,916.70

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
27,471.4320 14,497.6312

12,973.8008

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพิ ม

ขึ น

30,000/10.0881 = 2,973.8008หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1679 10.1679 10.1679

ในวันที  4 ลดหน่วยลงทุนจากการขายคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอัตรา 0.15 บาทต่อ
หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000 บาท

วันที 4 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุนแบบ

ปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)

279,327.91 147,411.21 131,916.70

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการรับซื อคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15

บาทต่อหน่วย

= 12,973.8008 x 0.15 = 1,946.07

บาท

1,946.07 1,946.07

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขาย

หน่วย 277,381.84 147,411.21 129,970.63

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000

บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=5,000 x 147,411.21 / 277,381.84 =

2,657.19

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 5,000 x 129,970.63 / 277,381.84

= 2,342.81 บาท

5,000.00 2,657.19 2,342.81

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย 282,381.84 150,068.40 132,313.44

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(/365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.01 / 365 = 4.11

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.01 / 365 = 3.63

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.0015 / 365 = 0.62

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.0015 / 365 =0..54

บาท

7.74 4.11 3.63

1.16 0.62 0.54

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 282,372.94 150,063.67 132,309.27

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

ลดจํานวนหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

= 1,946.07/ 10.1679 = 191.3935

หน่วย 27,280.0385 14,497.6312 12,782.4073

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.3509 10.3509 10.3509

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลาย
ทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อน
ผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทาง มีวันหยุดทําการ
ตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วัน ทําการถัด
ไป ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณี
กองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากไ
รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวัน
หยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัท
จัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้
รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ
และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการ
ของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน
ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุด ทําการต่อเนื องกันจนเป็น
เหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจาก
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน หน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

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

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์
หรือ<0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง
ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดัง
กล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่
ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให ้
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูก
ต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูก
ต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วย เข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูล
ตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให ้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวัน
ที คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน
เดือน ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดยดําเนิน
การเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด
ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืน
หน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการ
แก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และ
การชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อม
ทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังตาม
2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง
1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็น

จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้
ขายคืน

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Brilliant Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  BPLUSM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 20,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 20,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 2,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ในกรณีจําเป็นอื นใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของของบริษัทจัดการ

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อโอกาสในการ สร้างผลตอบแทนที ดี และกระจายความเสี ยงในการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ ง หนี 
กึ งทุน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้าง
พื นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เป็นต้น

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 ทองคํา : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในทองคํา
 น้ํามันดิบ : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในน้ํามันดิบ
 สินค้าโภคภัณฑ ์: ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน
 หน่วย private equity : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity
 อื นๆ

     อื นๆ
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

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

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index Total Return Composite สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

2.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):5.00
หมายเหตุ:

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล MarktoMarket อาย ุ1  3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน
(%):10.00
หมายเหตุ:

4.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:

5.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

6.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจําในตลาดสิงคโปร์ สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงิน SGD โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ
(ETF) ทั งในและ/หรือต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั งแต่ 2 กองทุนขึ นไป โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ดังนี ตราสารทุน ตราสารหนี โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทาง
เลือก เช่น ทองคํา และ/หรือนํ้ามันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดตามประกาศ ก.ล.ต.
กําหนด นอกจากนี กองทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้
(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั นๆ ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนปลายทางโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนใดกองทุนหนึ งโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุน
อาจสามารถปรับเปลี ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ทั งนี กองทุนอาจลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง1) หรือทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (infra) ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุน
ในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื อนไข ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับไปลงทุนในกองทุนต้นทาง (Circle
investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนรวมอื นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกันได้อีก
(Cascade investment) 

กองทุนปลายทางอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ดังนั น กองทุนปลาย
ทางที กองทุนลงทุนจึงมีความเสี ยงมากกว่ากองทุนรวมอื น อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก
รวมทั งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) และอาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกันทั งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้กองทุนลงทุนได้

นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient portfolio management) ทั งนี เพื อให้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ มขึ น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกอง
ทุน อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงอาจทํา
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงจาก
อัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน
ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกอง
ทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าตอบแทน (loyalty fee หรือ rebate) ทั งในรูปจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วย จากการนําเงิน
ลงทุนของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ บริษัทจัดการจะนําเงินค่า
ตอบแทนเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สิน ลดลง
พร้อมแนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้
สํานักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อ
ผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงาน
ทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน การจัดแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวมด้วย
ก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสมเว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

BPLUS
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

BPLUS
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
return)

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือ
กําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow) ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละรายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5
วันทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั ง
จ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
1. บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื น
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการ

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

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

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม สั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่าง
ประเทศ หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay
เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการอื นใดอันจะ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ที ได้แจ้งความประสงค์ไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการอาจ
ดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกใ
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ แต่หากวัน
ดังกล่าวเป็นวันที ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยรายละเอียดการรับซื อคืนจะระบุไว้ในข้อ
7.4.1 (1) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และ/หรือวันส่งคําสั งล่วงหน้า ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน
7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้
7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยายระยะเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วงหน้าต่างไปจากเดิม
เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไป
จากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ
เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้
7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 
1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating) 
ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot)ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน
วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์
1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด
3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคาตลาด
ณวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล
5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

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

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 

1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ

2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

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

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

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

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

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

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

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

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

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

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


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

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

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

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

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

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR ไม่จ่าย
2. BPLUS ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. BPLUS ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

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

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

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

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

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

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการ
ก่อนการเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
ที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที 
ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายใ
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ บริษัทจัดการจะใช้อัตราผลตอบแทนหรือราคาล่าสุด
ที อยู่ในระบบในเวลาประมาณ 17:30 น. ของประเทศไทย ทั งนี ในกรณีที ระบบ Bloomberg ขัดข้อง หรือไม่สามารถเข้าถึง
ระบบได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงการใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงได้และเวลาภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งแรกหลังจากปิดจองซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติจําหน่าย
ได้ทั งหมด 150,000.00บาท และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ100,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย = 10
บาท มีรายได้จากดอกเบี ยค้างรับ 1,200 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ เพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย

วันที 1 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าเปิดจองซื อหน่วยลงทุน (บาท) 250,000.00 150,000.00 100,000.00

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=10,000 หน่วย x 10 = 100,000.00

บาท

รายได้จากดอกเบี ยค้างรับในวันแรก

1,200บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,200 x 150,000 / 250,000

= 720 บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,200 x 100,000 / 250,000

= 480 บาท

1,200.00 720.00 480.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน
251,200.00 150,720.00 100,480.00

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี 6.89 4.13 2.75

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.01/365= 4.13

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.01 / 365 = 2.75

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

(0.15%ต่อปี) 1.03 0.62 0.41

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.0015/365= 0.62

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.0015 / 365 = 0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 251,192.09 150,715.25 100,476.84

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 25,000.0000 15,000.0000 10,000.0000

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0476 10.0476 10.0476

วันที  2 เพิ มลดหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ1,000 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ30,000.00บาท

วันที 2 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
251,192.09 150,715.25 100,476.84

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

แต่ละชนิด (บาท) :

•รายการซื อหน่วยลงทุนแบบปรกติ

เพิ ม 5,000.00 บาท 5,000.00 5,000.00

•รายการขายคืนหน่วยลงทุนแบบ

ปรกต1ิ,000หน่วย

(1,000 X 10.0476)

10,047.60 10,047.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า

หลังปรับรายการซื อขายหน่วย
246,144.49 145,667.65 100,476.84

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,000 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,000 x 145,667.65 /

246,144.49= 591.80

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,000 x 100,476.84 /

246,144.49= 480.20

1,000.00 591.80 408.20

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้

จ่ายของกองทุน
247,144.49 146,259.45 100,885.04

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ

วัน (หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(+vat) = 1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.01/365 =

4.01

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.01 / 365 =

2.76

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล

ประโยชน์ (0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.0015/365 =

0.60

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.0015 / 365 =

0.41

6.77

1.01

4.01

0.60

2.76

0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 247,136.71 146,254.84 100,881.87

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

24,497.6312 14,497.6312 10,000.0000

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติ

เพิ ม

= 5,000.00/10.0476 = 497.6312

หน่วย

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติลด

ลง = 1,000.0000หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0881 10.0881 10.0881

วันที  3 เพิ มหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000.00 บาท
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200 บาท

วันที 3 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
247,136.71 146,254.84 100,881.87

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดชนิดรับซื อ

คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต(ิ30,000.00

บาท) 30,000.00 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขายหน่วย

277,136.71 146,254.84 130,881.87

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,200.00 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 2,200 x 146,254.84 / 277,136.71

= 1,161.02

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 2,200 x 130,881.87 / 277,136.71

= 1,038.98

2,200.00 1,161.02 1,038.98

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน 279,336.71 147,415.86 131.920.85

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน

(หาร 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 147,415.86 x 0.01 / 365 = 4.04

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.01 / 365 = 3.61

บาท

7.65 4.04 3.61

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

1.15 0.61 0.54

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=147,415.86 x 0.0015 / 365 = 0.61

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.0015 / 365 = 0.54

บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 279,327.91 147,411.21 131,916.70

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
27,471.4320 14,497.6312

12,973.8008

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพิ ม

ขึ น

30,000/10.0881 = 2,973.8008หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1679 10.1679 10.1679

ในวันที  4 ลดหน่วยลงทุนจากการขายคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอัตรา 0.15 บาทต่อ
หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000 บาท

วันที 4 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุนแบบ

ปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)

279,327.91 147,411.21 131,916.70

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการรับซื อคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15

บาทต่อหน่วย

= 12,973.8008 x 0.15 = 1,946.07

บาท

1,946.07 1,946.07

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขาย

หน่วย 277,381.84 147,411.21 129,970.63

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000

บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=5,000 x 147,411.21 / 277,381.84 =

2,657.19

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 5,000 x 129,970.63 / 277,381.84

= 2,342.81 บาท

5,000.00 2,657.19 2,342.81

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย 282,381.84 150,068.40 132,313.44

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(/365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.01 / 365 = 4.11

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.01 / 365 = 3.63

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.0015 / 365 = 0.62

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.0015 / 365 =0..54

บาท

7.74 4.11 3.63

1.16 0.62 0.54

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 282,372.94 150,063.67 132,309.27

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

ลดจํานวนหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

= 1,946.07/ 10.1679 = 191.3935

หน่วย 27,280.0385 14,497.6312 12,782.4073

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.3509 10.3509 10.3509

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลาย
ทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อน
ผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทาง มีวันหยุดทําการ
ตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วัน ทําการถัด
ไป ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณี
กองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากไ
รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวัน
หยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัท
จัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้
รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ
และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการ
ของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน
ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุด ทําการต่อเนื องกันจนเป็น
เหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจาก
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน หน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

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

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์
หรือ<0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง
ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดัง
กล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่
ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให ้
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูก
ต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูก
ต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วย เข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูล
ตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให ้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวัน
ที คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน
เดือน ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดยดําเนิน
การเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด
ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืน
หน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการ
แก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และ
การชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อม
ทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังตาม
2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง
1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็น

จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้
ขายคืน

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Brilliant Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  BPLUSM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 20,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 20,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 2,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ในกรณีจําเป็นอื นใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของของบริษัทจัดการ

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อโอกาสในการ สร้างผลตอบแทนที ดี และกระจายความเสี ยงในการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ ง หนี 
กึ งทุน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้าง
พื นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เป็นต้น

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 ทองคํา : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในทองคํา
 น้ํามันดิบ : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในน้ํามันดิบ
 สินค้าโภคภัณฑ ์: ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน
 หน่วย private equity : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity
 อื นๆ

     อื นๆ
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

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

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index Total Return Composite สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

2.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):5.00
หมายเหตุ:

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล MarktoMarket อาย ุ1  3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน
(%):10.00
หมายเหตุ:

4.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:

5.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

6.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจําในตลาดสิงคโปร์ สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงิน SGD โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ
(ETF) ทั งในและ/หรือต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั งแต่ 2 กองทุนขึ นไป โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ดังนี ตราสารทุน ตราสารหนี โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทาง
เลือก เช่น ทองคํา และ/หรือนํ้ามันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดตามประกาศ ก.ล.ต.
กําหนด นอกจากนี กองทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้
(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั นๆ ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนปลายทางโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนใดกองทุนหนึ งโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุน
อาจสามารถปรับเปลี ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ทั งนี กองทุนอาจลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง1) หรือทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (infra) ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุน
ในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื อนไข ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับไปลงทุนในกองทุนต้นทาง (Circle
investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนรวมอื นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกันได้อีก
(Cascade investment) 

กองทุนปลายทางอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ดังนั น กองทุนปลาย
ทางที กองทุนลงทุนจึงมีความเสี ยงมากกว่ากองทุนรวมอื น อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก
รวมทั งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) และอาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกันทั งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้กองทุนลงทุนได้

นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient portfolio management) ทั งนี เพื อให้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ มขึ น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกอง
ทุน อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงอาจทํา
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงจาก
อัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน
ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกอง
ทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าตอบแทน (loyalty fee หรือ rebate) ทั งในรูปจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วย จากการนําเงิน
ลงทุนของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ บริษัทจัดการจะนําเงินค่า
ตอบแทนเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สิน ลดลง
พร้อมแนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้
สํานักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อ
ผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงาน
ทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน การจัดแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวมด้วย
ก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสมเว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

BPLUS
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

BPLUS
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
return)

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือ
กําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow) ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละรายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5
วันทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั ง
จ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
1. บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื น
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการ

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

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

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม สั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่าง
ประเทศ หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay
เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการอื นใดอันจะ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ที ได้แจ้งความประสงค์ไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการอาจ
ดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกใ
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ แต่หากวัน
ดังกล่าวเป็นวันที ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยรายละเอียดการรับซื อคืนจะระบุไว้ในข้อ
7.4.1 (1) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และ/หรือวันส่งคําสั งล่วงหน้า ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน
7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้
7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยายระยะเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วงหน้าต่างไปจากเดิม
เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไป
จากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ
เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้
7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 
1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating) 
ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot)ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน
วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์
1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด
3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคาตลาด
ณวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล
5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

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

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 

1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ

2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

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

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

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

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

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

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

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

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

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

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


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

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

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

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

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

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR ไม่จ่าย
2. BPLUS ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. BPLUS ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

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

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

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

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

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

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการ
ก่อนการเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
ที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที 
ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายใ
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ บริษัทจัดการจะใช้อัตราผลตอบแทนหรือราคาล่าสุด
ที อยู่ในระบบในเวลาประมาณ 17:30 น. ของประเทศไทย ทั งนี ในกรณีที ระบบ Bloomberg ขัดข้อง หรือไม่สามารถเข้าถึง
ระบบได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงการใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงได้และเวลาภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งแรกหลังจากปิดจองซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติจําหน่าย
ได้ทั งหมด 150,000.00บาท และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ100,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย = 10
บาท มีรายได้จากดอกเบี ยค้างรับ 1,200 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ เพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย

วันที 1 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าเปิดจองซื อหน่วยลงทุน (บาท) 250,000.00 150,000.00 100,000.00

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=10,000 หน่วย x 10 = 100,000.00

บาท

รายได้จากดอกเบี ยค้างรับในวันแรก

1,200บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,200 x 150,000 / 250,000

= 720 บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,200 x 100,000 / 250,000

= 480 บาท

1,200.00 720.00 480.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน
251,200.00 150,720.00 100,480.00

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี 6.89 4.13 2.75

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.01/365= 4.13

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.01 / 365 = 2.75

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

(0.15%ต่อปี) 1.03 0.62 0.41

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.0015/365= 0.62

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.0015 / 365 = 0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 251,192.09 150,715.25 100,476.84

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 25,000.0000 15,000.0000 10,000.0000

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0476 10.0476 10.0476

วันที  2 เพิ มลดหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ1,000 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ30,000.00บาท

วันที 2 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
251,192.09 150,715.25 100,476.84

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

แต่ละชนิด (บาท) :

•รายการซื อหน่วยลงทุนแบบปรกติ

เพิ ม 5,000.00 บาท 5,000.00 5,000.00

•รายการขายคืนหน่วยลงทุนแบบ

ปรกต1ิ,000หน่วย

(1,000 X 10.0476)

10,047.60 10,047.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า

หลังปรับรายการซื อขายหน่วย
246,144.49 145,667.65 100,476.84

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,000 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,000 x 145,667.65 /

246,144.49= 591.80

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,000 x 100,476.84 /

246,144.49= 480.20

1,000.00 591.80 408.20

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้

จ่ายของกองทุน
247,144.49 146,259.45 100,885.04

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ

วัน (หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(+vat) = 1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.01/365 =

4.01

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.01 / 365 =

2.76

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล

ประโยชน์ (0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.0015/365 =

0.60

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.0015 / 365 =

0.41

6.77

1.01

4.01

0.60

2.76

0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 247,136.71 146,254.84 100,881.87

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

24,497.6312 14,497.6312 10,000.0000

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติ

เพิ ม

= 5,000.00/10.0476 = 497.6312

หน่วย

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติลด

ลง = 1,000.0000หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0881 10.0881 10.0881

วันที  3 เพิ มหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000.00 บาท
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200 บาท

วันที 3 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
247,136.71 146,254.84 100,881.87

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดชนิดรับซื อ

คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต(ิ30,000.00

บาท) 30,000.00 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขายหน่วย

277,136.71 146,254.84 130,881.87

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,200.00 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 2,200 x 146,254.84 / 277,136.71

= 1,161.02

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 2,200 x 130,881.87 / 277,136.71

= 1,038.98

2,200.00 1,161.02 1,038.98

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน 279,336.71 147,415.86 131.920.85

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน

(หาร 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 147,415.86 x 0.01 / 365 = 4.04

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.01 / 365 = 3.61

บาท

7.65 4.04 3.61

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

1.15 0.61 0.54

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=147,415.86 x 0.0015 / 365 = 0.61

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.0015 / 365 = 0.54

บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 279,327.91 147,411.21 131,916.70

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
27,471.4320 14,497.6312

12,973.8008

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพิ ม

ขึ น

30,000/10.0881 = 2,973.8008หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1679 10.1679 10.1679

ในวันที  4 ลดหน่วยลงทุนจากการขายคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอัตรา 0.15 บาทต่อ
หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000 บาท

วันที 4 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุนแบบ

ปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)

279,327.91 147,411.21 131,916.70

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการรับซื อคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15

บาทต่อหน่วย

= 12,973.8008 x 0.15 = 1,946.07

บาท

1,946.07 1,946.07

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขาย

หน่วย 277,381.84 147,411.21 129,970.63

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000

บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=5,000 x 147,411.21 / 277,381.84 =

2,657.19

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 5,000 x 129,970.63 / 277,381.84

= 2,342.81 บาท

5,000.00 2,657.19 2,342.81

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย 282,381.84 150,068.40 132,313.44

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(/365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.01 / 365 = 4.11

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.01 / 365 = 3.63

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.0015 / 365 = 0.62

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.0015 / 365 =0..54

บาท

7.74 4.11 3.63

1.16 0.62 0.54

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 282,372.94 150,063.67 132,309.27

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

ลดจํานวนหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

= 1,946.07/ 10.1679 = 191.3935

หน่วย 27,280.0385 14,497.6312 12,782.4073

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.3509 10.3509 10.3509

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลาย
ทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อน
ผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทาง มีวันหยุดทําการ
ตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วัน ทําการถัด
ไป ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณี
กองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากไ
รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวัน
หยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัท
จัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้
รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ
และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการ
ของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน
ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุด ทําการต่อเนื องกันจนเป็น
เหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจาก
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน หน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

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

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์
หรือ<0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง
ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดัง
กล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่
ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให ้
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูก
ต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูก
ต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วย เข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูล
ตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให ้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวัน
ที คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน
เดือน ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดยดําเนิน
การเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด
ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืน
หน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการ
แก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และ
การชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อม
ทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังตาม
2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง
1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็น

จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้
ขายคืน

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Brilliant Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  BPLUSM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 20,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 20,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 2,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ในกรณีจําเป็นอื นใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของของบริษัทจัดการ

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อโอกาสในการ สร้างผลตอบแทนที ดี และกระจายความเสี ยงในการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ ง หนี 
กึ งทุน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้าง
พื นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เป็นต้น

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 ทองคํา : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในทองคํา
 น้ํามันดิบ : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในน้ํามันดิบ
 สินค้าโภคภัณฑ ์: ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน
 หน่วย private equity : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity
 อื นๆ

     อื นๆ
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

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

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index Total Return Composite สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

2.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):5.00
หมายเหตุ:

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล MarktoMarket อาย ุ1  3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน
(%):10.00
หมายเหตุ:

4.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:

5.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

6.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจําในตลาดสิงคโปร์ สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงิน SGD โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ
(ETF) ทั งในและ/หรือต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั งแต่ 2 กองทุนขึ นไป โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ดังนี ตราสารทุน ตราสารหนี โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทาง
เลือก เช่น ทองคํา และ/หรือนํ้ามันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดตามประกาศ ก.ล.ต.
กําหนด นอกจากนี กองทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้
(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั นๆ ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนปลายทางโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนใดกองทุนหนึ งโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุน
อาจสามารถปรับเปลี ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ทั งนี กองทุนอาจลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง1) หรือทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (infra) ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุน
ในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื อนไข ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับไปลงทุนในกองทุนต้นทาง (Circle
investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนรวมอื นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกันได้อีก
(Cascade investment) 

กองทุนปลายทางอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ดังนั น กองทุนปลาย
ทางที กองทุนลงทุนจึงมีความเสี ยงมากกว่ากองทุนรวมอื น อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก
รวมทั งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) และอาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกันทั งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้กองทุนลงทุนได้

นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient portfolio management) ทั งนี เพื อให้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ มขึ น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกอง
ทุน อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงอาจทํา
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงจาก
อัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน
ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกอง
ทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าตอบแทน (loyalty fee หรือ rebate) ทั งในรูปจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วย จากการนําเงิน
ลงทุนของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ บริษัทจัดการจะนําเงินค่า
ตอบแทนเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สิน ลดลง
พร้อมแนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้
สํานักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อ
ผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงาน
ทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน การจัดแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวมด้วย
ก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสมเว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

BPLUS
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

BPLUS
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
return)

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือ
กําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow) ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละรายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5
วันทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั ง
จ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
1. บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื น
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการ

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

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

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม สั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่าง
ประเทศ หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay
เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการอื นใดอันจะ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ที ได้แจ้งความประสงค์ไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการอาจ
ดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกใ
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ แต่หากวัน
ดังกล่าวเป็นวันที ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยรายละเอียดการรับซื อคืนจะระบุไว้ในข้อ
7.4.1 (1) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และ/หรือวันส่งคําสั งล่วงหน้า ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน
7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้
7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยายระยะเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วงหน้าต่างไปจากเดิม
เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไป
จากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ
เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้
7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 
1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating) 
ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot)ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน
วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์
1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด
3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคาตลาด
ณวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล
5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

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

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 

1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ

2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

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

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

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

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

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

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

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

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

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

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


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

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

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

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

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

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR ไม่จ่าย
2. BPLUS ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. BPLUS ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

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

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

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

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

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

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการ
ก่อนการเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
ที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที 
ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายใ
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ บริษัทจัดการจะใช้อัตราผลตอบแทนหรือราคาล่าสุด
ที อยู่ในระบบในเวลาประมาณ 17:30 น. ของประเทศไทย ทั งนี ในกรณีที ระบบ Bloomberg ขัดข้อง หรือไม่สามารถเข้าถึง
ระบบได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงการใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงได้และเวลาภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งแรกหลังจากปิดจองซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติจําหน่าย
ได้ทั งหมด 150,000.00บาท และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ100,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย = 10
บาท มีรายได้จากดอกเบี ยค้างรับ 1,200 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ เพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย

วันที 1 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าเปิดจองซื อหน่วยลงทุน (บาท) 250,000.00 150,000.00 100,000.00

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=10,000 หน่วย x 10 = 100,000.00

บาท

รายได้จากดอกเบี ยค้างรับในวันแรก

1,200บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,200 x 150,000 / 250,000

= 720 บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,200 x 100,000 / 250,000

= 480 บาท

1,200.00 720.00 480.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน
251,200.00 150,720.00 100,480.00

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี 6.89 4.13 2.75

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.01/365= 4.13

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.01 / 365 = 2.75

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

(0.15%ต่อปี) 1.03 0.62 0.41

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.0015/365= 0.62

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.0015 / 365 = 0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 251,192.09 150,715.25 100,476.84

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 25,000.0000 15,000.0000 10,000.0000

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0476 10.0476 10.0476

วันที  2 เพิ มลดหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ1,000 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ30,000.00บาท

วันที 2 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
251,192.09 150,715.25 100,476.84

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

แต่ละชนิด (บาท) :

•รายการซื อหน่วยลงทุนแบบปรกติ

เพิ ม 5,000.00 บาท 5,000.00 5,000.00

•รายการขายคืนหน่วยลงทุนแบบ

ปรกต1ิ,000หน่วย

(1,000 X 10.0476)

10,047.60 10,047.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า

หลังปรับรายการซื อขายหน่วย
246,144.49 145,667.65 100,476.84

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,000 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,000 x 145,667.65 /

246,144.49= 591.80

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,000 x 100,476.84 /

246,144.49= 480.20

1,000.00 591.80 408.20

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้

จ่ายของกองทุน
247,144.49 146,259.45 100,885.04

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ

วัน (หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(+vat) = 1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.01/365 =

4.01

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.01 / 365 =

2.76

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล

ประโยชน์ (0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.0015/365 =

0.60

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.0015 / 365 =

0.41

6.77

1.01

4.01

0.60

2.76

0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 247,136.71 146,254.84 100,881.87

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

24,497.6312 14,497.6312 10,000.0000

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติ

เพิ ม

= 5,000.00/10.0476 = 497.6312

หน่วย

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติลด

ลง = 1,000.0000หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0881 10.0881 10.0881

วันที  3 เพิ มหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000.00 บาท
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200 บาท

วันที 3 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
247,136.71 146,254.84 100,881.87

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดชนิดรับซื อ

คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต(ิ30,000.00

บาท) 30,000.00 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขายหน่วย

277,136.71 146,254.84 130,881.87

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,200.00 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 2,200 x 146,254.84 / 277,136.71

= 1,161.02

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 2,200 x 130,881.87 / 277,136.71

= 1,038.98

2,200.00 1,161.02 1,038.98

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน 279,336.71 147,415.86 131.920.85

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน

(หาร 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 147,415.86 x 0.01 / 365 = 4.04

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.01 / 365 = 3.61

บาท

7.65 4.04 3.61

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

1.15 0.61 0.54

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=147,415.86 x 0.0015 / 365 = 0.61

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.0015 / 365 = 0.54

บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 279,327.91 147,411.21 131,916.70

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
27,471.4320 14,497.6312

12,973.8008

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพิ ม

ขึ น

30,000/10.0881 = 2,973.8008หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1679 10.1679 10.1679

ในวันที  4 ลดหน่วยลงทุนจากการขายคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอัตรา 0.15 บาทต่อ
หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000 บาท

วันที 4 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุนแบบ

ปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)

279,327.91 147,411.21 131,916.70

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการรับซื อคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15

บาทต่อหน่วย

= 12,973.8008 x 0.15 = 1,946.07

บาท

1,946.07 1,946.07

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขาย

หน่วย 277,381.84 147,411.21 129,970.63

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000

บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=5,000 x 147,411.21 / 277,381.84 =

2,657.19

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 5,000 x 129,970.63 / 277,381.84

= 2,342.81 บาท

5,000.00 2,657.19 2,342.81

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย 282,381.84 150,068.40 132,313.44

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(/365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.01 / 365 = 4.11

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.01 / 365 = 3.63

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.0015 / 365 = 0.62

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.0015 / 365 =0..54

บาท

7.74 4.11 3.63

1.16 0.62 0.54

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 282,372.94 150,063.67 132,309.27

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

ลดจํานวนหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

= 1,946.07/ 10.1679 = 191.3935

หน่วย 27,280.0385 14,497.6312 12,782.4073

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.3509 10.3509 10.3509

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลาย
ทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อน
ผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทาง มีวันหยุดทําการ
ตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วัน ทําการถัด
ไป ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณี
กองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากไ
รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวัน
หยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัท
จัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้
รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ
และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการ
ของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน
ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุด ทําการต่อเนื องกันจนเป็น
เหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจาก
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน หน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

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

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์
หรือ<0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง
ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดัง
กล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่
ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให ้
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูก
ต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูก
ต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วย เข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูล
ตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให ้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวัน
ที คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน
เดือน ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดยดําเนิน
การเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด
ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืน
หน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการ
แก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และ
การชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อม
ทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังตาม
2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง
1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็น

จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้
ขายคืน

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Brilliant Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  BPLUSM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 20,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 20,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 2,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ในกรณีจําเป็นอื นใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของของบริษัทจัดการ

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อโอกาสในการ สร้างผลตอบแทนที ดี และกระจายความเสี ยงในการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ ง หนี 
กึ งทุน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้าง
พื นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เป็นต้น

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 ทองคํา : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในทองคํา
 น้ํามันดิบ : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในน้ํามันดิบ
 สินค้าโภคภัณฑ ์: ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน
 หน่วย private equity : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity
 อื นๆ

     อื นๆ
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

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

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index Total Return Composite สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

2.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):5.00
หมายเหตุ:

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล MarktoMarket อาย ุ1  3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน
(%):10.00
หมายเหตุ:

4.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:

5.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

6.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจําในตลาดสิงคโปร์ สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงิน SGD โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ
(ETF) ทั งในและ/หรือต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั งแต่ 2 กองทุนขึ นไป โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ดังนี ตราสารทุน ตราสารหนี โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทาง
เลือก เช่น ทองคํา และ/หรือนํ้ามันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดตามประกาศ ก.ล.ต.
กําหนด นอกจากนี กองทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้
(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั นๆ ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนปลายทางโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนใดกองทุนหนึ งโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุน
อาจสามารถปรับเปลี ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ทั งนี กองทุนอาจลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง1) หรือทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (infra) ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุน
ในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื อนไข ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับไปลงทุนในกองทุนต้นทาง (Circle
investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนรวมอื นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกันได้อีก
(Cascade investment) 

กองทุนปลายทางอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ดังนั น กองทุนปลาย
ทางที กองทุนลงทุนจึงมีความเสี ยงมากกว่ากองทุนรวมอื น อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก
รวมทั งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) และอาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกันทั งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้กองทุนลงทุนได้

นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient portfolio management) ทั งนี เพื อให้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ มขึ น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกอง
ทุน อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงอาจทํา
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงจาก
อัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน
ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกอง
ทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าตอบแทน (loyalty fee หรือ rebate) ทั งในรูปจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วย จากการนําเงิน
ลงทุนของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ บริษัทจัดการจะนําเงินค่า
ตอบแทนเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สิน ลดลง
พร้อมแนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้
สํานักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อ
ผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงาน
ทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน การจัดแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวมด้วย
ก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสมเว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

BPLUS
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

BPLUS
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
return)

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือ
กําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow) ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละรายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5
วันทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั ง
จ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
1. บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื น
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการ

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

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

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม สั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่าง
ประเทศ หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay
เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการอื นใดอันจะ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ที ได้แจ้งความประสงค์ไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการอาจ
ดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกใ
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ แต่หากวัน
ดังกล่าวเป็นวันที ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยรายละเอียดการรับซื อคืนจะระบุไว้ในข้อ
7.4.1 (1) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และ/หรือวันส่งคําสั งล่วงหน้า ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน
7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้
7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยายระยะเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วงหน้าต่างไปจากเดิม
เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไป
จากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ
เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้
7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 
1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating) 
ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot)ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน
วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์
1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด
3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคาตลาด
ณวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล
5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

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

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 

1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ

2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

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

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

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

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

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

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

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

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

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

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


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

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

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

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

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

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR ไม่จ่าย
2. BPLUS ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. BPLUS ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

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

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

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

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

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

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการ
ก่อนการเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
ที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที 
ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายใ
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ บริษัทจัดการจะใช้อัตราผลตอบแทนหรือราคาล่าสุด
ที อยู่ในระบบในเวลาประมาณ 17:30 น. ของประเทศไทย ทั งนี ในกรณีที ระบบ Bloomberg ขัดข้อง หรือไม่สามารถเข้าถึง
ระบบได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงการใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงได้และเวลาภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งแรกหลังจากปิดจองซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติจําหน่าย
ได้ทั งหมด 150,000.00บาท และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ100,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย = 10
บาท มีรายได้จากดอกเบี ยค้างรับ 1,200 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ เพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย

วันที 1 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าเปิดจองซื อหน่วยลงทุน (บาท) 250,000.00 150,000.00 100,000.00

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=10,000 หน่วย x 10 = 100,000.00

บาท

รายได้จากดอกเบี ยค้างรับในวันแรก

1,200บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,200 x 150,000 / 250,000

= 720 บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,200 x 100,000 / 250,000

= 480 บาท

1,200.00 720.00 480.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน
251,200.00 150,720.00 100,480.00

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี 6.89 4.13 2.75

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.01/365= 4.13

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.01 / 365 = 2.75

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

(0.15%ต่อปี) 1.03 0.62 0.41

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.0015/365= 0.62

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.0015 / 365 = 0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 251,192.09 150,715.25 100,476.84

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 25,000.0000 15,000.0000 10,000.0000

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0476 10.0476 10.0476

วันที  2 เพิ มลดหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ1,000 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ30,000.00บาท

วันที 2 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
251,192.09 150,715.25 100,476.84

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

แต่ละชนิด (บาท) :

•รายการซื อหน่วยลงทุนแบบปรกติ

เพิ ม 5,000.00 บาท 5,000.00 5,000.00

•รายการขายคืนหน่วยลงทุนแบบ

ปรกต1ิ,000หน่วย

(1,000 X 10.0476)

10,047.60 10,047.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า

หลังปรับรายการซื อขายหน่วย
246,144.49 145,667.65 100,476.84

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,000 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,000 x 145,667.65 /

246,144.49= 591.80

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,000 x 100,476.84 /

246,144.49= 480.20

1,000.00 591.80 408.20

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้

จ่ายของกองทุน
247,144.49 146,259.45 100,885.04

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ

วัน (หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(+vat) = 1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.01/365 =

4.01

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.01 / 365 =

2.76

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล

ประโยชน์ (0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.0015/365 =

0.60

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.0015 / 365 =

0.41

6.77

1.01

4.01

0.60

2.76

0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 247,136.71 146,254.84 100,881.87

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

24,497.6312 14,497.6312 10,000.0000

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติ

เพิ ม

= 5,000.00/10.0476 = 497.6312

หน่วย

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติลด

ลง = 1,000.0000หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0881 10.0881 10.0881

วันที  3 เพิ มหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000.00 บาท
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200 บาท

วันที 3 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
247,136.71 146,254.84 100,881.87

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดชนิดรับซื อ

คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต(ิ30,000.00

บาท) 30,000.00 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขายหน่วย

277,136.71 146,254.84 130,881.87

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,200.00 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 2,200 x 146,254.84 / 277,136.71

= 1,161.02

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 2,200 x 130,881.87 / 277,136.71

= 1,038.98

2,200.00 1,161.02 1,038.98

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน 279,336.71 147,415.86 131.920.85

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน

(หาร 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 147,415.86 x 0.01 / 365 = 4.04

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.01 / 365 = 3.61

บาท

7.65 4.04 3.61

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

1.15 0.61 0.54

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=147,415.86 x 0.0015 / 365 = 0.61

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.0015 / 365 = 0.54

บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 279,327.91 147,411.21 131,916.70

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
27,471.4320 14,497.6312

12,973.8008

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพิ ม

ขึ น

30,000/10.0881 = 2,973.8008หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1679 10.1679 10.1679

ในวันที  4 ลดหน่วยลงทุนจากการขายคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอัตรา 0.15 บาทต่อ
หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000 บาท

วันที 4 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุนแบบ

ปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)

279,327.91 147,411.21 131,916.70

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการรับซื อคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15

บาทต่อหน่วย

= 12,973.8008 x 0.15 = 1,946.07

บาท

1,946.07 1,946.07

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขาย

หน่วย 277,381.84 147,411.21 129,970.63

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000

บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=5,000 x 147,411.21 / 277,381.84 =

2,657.19

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 5,000 x 129,970.63 / 277,381.84

= 2,342.81 บาท

5,000.00 2,657.19 2,342.81

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย 282,381.84 150,068.40 132,313.44

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(/365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.01 / 365 = 4.11

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.01 / 365 = 3.63

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.0015 / 365 = 0.62

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.0015 / 365 =0..54

บาท

7.74 4.11 3.63

1.16 0.62 0.54

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 282,372.94 150,063.67 132,309.27

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

ลดจํานวนหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

= 1,946.07/ 10.1679 = 191.3935

หน่วย 27,280.0385 14,497.6312 12,782.4073

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.3509 10.3509 10.3509

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลาย
ทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อน
ผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทาง มีวันหยุดทําการ
ตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วัน ทําการถัด
ไป ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณี
กองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากไ
รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวัน
หยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัท
จัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้
รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ
และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการ
ของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน
ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุด ทําการต่อเนื องกันจนเป็น
เหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจาก
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน หน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

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

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์
หรือ<0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง
ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดัง
กล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่
ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให ้
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูก
ต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูก
ต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วย เข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูล
ตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให ้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวัน
ที คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน
เดือน ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดยดําเนิน
การเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด
ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืน
หน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการ
แก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และ
การชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อม
ทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังตาม
2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง
1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็น

จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้
ขายคืน

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Brilliant Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  BPLUSM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 20,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 20,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 2,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ในกรณีจําเป็นอื นใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของของบริษัทจัดการ

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อโอกาสในการ สร้างผลตอบแทนที ดี และกระจายความเสี ยงในการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ ง หนี 
กึ งทุน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้าง
พื นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เป็นต้น

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 ทองคํา : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในทองคํา
 น้ํามันดิบ : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในน้ํามันดิบ
 สินค้าโภคภัณฑ ์: ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน
 หน่วย private equity : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity
 อื นๆ

     อื นๆ
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

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

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index Total Return Composite สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

2.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):5.00
หมายเหตุ:

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล MarktoMarket อาย ุ1  3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน
(%):10.00
หมายเหตุ:

4.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:

5.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

6.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจําในตลาดสิงคโปร์ สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงิน SGD โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ
(ETF) ทั งในและ/หรือต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั งแต่ 2 กองทุนขึ นไป โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ดังนี ตราสารทุน ตราสารหนี โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทาง
เลือก เช่น ทองคํา และ/หรือนํ้ามันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดตามประกาศ ก.ล.ต.
กําหนด นอกจากนี กองทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้
(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั นๆ ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนปลายทางโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนใดกองทุนหนึ งโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุน
อาจสามารถปรับเปลี ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ทั งนี กองทุนอาจลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง1) หรือทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (infra) ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุน
ในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื อนไข ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับไปลงทุนในกองทุนต้นทาง (Circle
investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนรวมอื นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกันได้อีก
(Cascade investment) 

กองทุนปลายทางอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ดังนั น กองทุนปลาย
ทางที กองทุนลงทุนจึงมีความเสี ยงมากกว่ากองทุนรวมอื น อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก
รวมทั งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) และอาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกันทั งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้กองทุนลงทุนได้

นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient portfolio management) ทั งนี เพื อให้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ มขึ น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกอง
ทุน อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงอาจทํา
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงจาก
อัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน
ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกอง
ทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าตอบแทน (loyalty fee หรือ rebate) ทั งในรูปจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วย จากการนําเงิน
ลงทุนของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ บริษัทจัดการจะนําเงินค่า
ตอบแทนเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สิน ลดลง
พร้อมแนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้
สํานักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อ
ผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงาน
ทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน การจัดแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวมด้วย
ก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสมเว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

BPLUS
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

BPLUS
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
return)

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือ
กําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow) ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละรายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5
วันทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั ง
จ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
1. บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื น
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการ

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

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

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม สั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่าง
ประเทศ หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay
เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการอื นใดอันจะ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ที ได้แจ้งความประสงค์ไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการอาจ
ดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกใ
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ แต่หากวัน
ดังกล่าวเป็นวันที ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยรายละเอียดการรับซื อคืนจะระบุไว้ในข้อ
7.4.1 (1) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และ/หรือวันส่งคําสั งล่วงหน้า ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน
7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้
7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยายระยะเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วงหน้าต่างไปจากเดิม
เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไป
จากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ
เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้
7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 
1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating) 
ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot)ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน
วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์
1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด
3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคาตลาด
ณวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล
5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

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

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 

1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ

2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

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

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

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

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

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

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

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

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

รายละเอียดเพิ มเติม


2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้

รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR ไม่จ่าย
2. BPLUS ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. BPLUS ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการ
ก่อนการเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
ที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที 
ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายใ
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ บริษัทจัดการจะใช้อัตราผลตอบแทนหรือราคาล่าสุด
ที อยู่ในระบบในเวลาประมาณ 17:30 น. ของประเทศไทย ทั งนี ในกรณีที ระบบ Bloomberg ขัดข้อง หรือไม่สามารถเข้าถึง
ระบบได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงการใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงได้และเวลาภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งแรกหลังจากปิดจองซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติจําหน่าย
ได้ทั งหมด 150,000.00บาท และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ100,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย = 10
บาท มีรายได้จากดอกเบี ยค้างรับ 1,200 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ เพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย

วันที 1 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าเปิดจองซื อหน่วยลงทุน (บาท) 250,000.00 150,000.00 100,000.00

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=10,000 หน่วย x 10 = 100,000.00

บาท

รายได้จากดอกเบี ยค้างรับในวันแรก

1,200บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,200 x 150,000 / 250,000

= 720 บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,200 x 100,000 / 250,000

= 480 บาท

1,200.00 720.00 480.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน
251,200.00 150,720.00 100,480.00

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี 6.89 4.13 2.75

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.01/365= 4.13

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.01 / 365 = 2.75

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

(0.15%ต่อปี) 1.03 0.62 0.41

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.0015/365= 0.62

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.0015 / 365 = 0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 251,192.09 150,715.25 100,476.84

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 25,000.0000 15,000.0000 10,000.0000

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0476 10.0476 10.0476

วันที  2 เพิ มลดหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ1,000 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ30,000.00บาท

วันที 2 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
251,192.09 150,715.25 100,476.84

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

แต่ละชนิด (บาท) :

•รายการซื อหน่วยลงทุนแบบปรกติ

เพิ ม 5,000.00 บาท 5,000.00 5,000.00

•รายการขายคืนหน่วยลงทุนแบบ

ปรกต1ิ,000หน่วย

(1,000 X 10.0476)

10,047.60 10,047.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า

หลังปรับรายการซื อขายหน่วย
246,144.49 145,667.65 100,476.84

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,000 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,000 x 145,667.65 /

246,144.49= 591.80

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,000 x 100,476.84 /

246,144.49= 480.20

1,000.00 591.80 408.20

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้

จ่ายของกองทุน
247,144.49 146,259.45 100,885.04

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ

วัน (หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(+vat) = 1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.01/365 =

4.01

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.01 / 365 =

2.76

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล

ประโยชน์ (0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.0015/365 =

0.60

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.0015 / 365 =

0.41

6.77

1.01

4.01

0.60

2.76

0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 247,136.71 146,254.84 100,881.87

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

24,497.6312 14,497.6312 10,000.0000

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติ

เพิ ม

= 5,000.00/10.0476 = 497.6312

หน่วย

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติลด

ลง = 1,000.0000หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0881 10.0881 10.0881

วันที  3 เพิ มหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000.00 บาท
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200 บาท

วันที 3 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
247,136.71 146,254.84 100,881.87

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดชนิดรับซื อ

คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต(ิ30,000.00

บาท) 30,000.00 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขายหน่วย

277,136.71 146,254.84 130,881.87

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,200.00 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 2,200 x 146,254.84 / 277,136.71

= 1,161.02

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 2,200 x 130,881.87 / 277,136.71

= 1,038.98

2,200.00 1,161.02 1,038.98

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน 279,336.71 147,415.86 131.920.85

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน

(หาร 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 147,415.86 x 0.01 / 365 = 4.04

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.01 / 365 = 3.61

บาท

7.65 4.04 3.61

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

1.15 0.61 0.54

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=147,415.86 x 0.0015 / 365 = 0.61

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.0015 / 365 = 0.54

บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 279,327.91 147,411.21 131,916.70

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
27,471.4320 14,497.6312

12,973.8008

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพิ ม

ขึ น

30,000/10.0881 = 2,973.8008หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1679 10.1679 10.1679

ในวันที  4 ลดหน่วยลงทุนจากการขายคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอัตรา 0.15 บาทต่อ
หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000 บาท

วันที 4 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุนแบบ

ปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)

279,327.91 147,411.21 131,916.70

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการรับซื อคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15

บาทต่อหน่วย

= 12,973.8008 x 0.15 = 1,946.07

บาท

1,946.07 1,946.07

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขาย

หน่วย 277,381.84 147,411.21 129,970.63

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000

บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=5,000 x 147,411.21 / 277,381.84 =

2,657.19

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 5,000 x 129,970.63 / 277,381.84

= 2,342.81 บาท

5,000.00 2,657.19 2,342.81

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย 282,381.84 150,068.40 132,313.44

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(/365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.01 / 365 = 4.11

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.01 / 365 = 3.63

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.0015 / 365 = 0.62

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.0015 / 365 =0..54

บาท

7.74 4.11 3.63

1.16 0.62 0.54

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 282,372.94 150,063.67 132,309.27

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

ลดจํานวนหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

= 1,946.07/ 10.1679 = 191.3935

หน่วย 27,280.0385 14,497.6312 12,782.4073

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.3509 10.3509 10.3509

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลาย
ทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อน
ผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทาง มีวันหยุดทําการ
ตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วัน ทําการถัด
ไป ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณี
กองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากไ
รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวัน
หยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัท
จัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้
รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ
และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการ
ของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน
ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุด ทําการต่อเนื องกันจนเป็น
เหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจาก
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน หน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้นและภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์
หรือ<0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง
ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดัง
กล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่
ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให ้
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูก
ต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูก
ต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วย เข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูล
ตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให ้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวัน
ที คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน
เดือน ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดยดําเนิน
การเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด
ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืน
หน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการ
แก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และ
การชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อม
ทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังตาม
2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง
1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็น

จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้
ขายคืน

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Brilliant Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  BPLUSM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 20,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 20,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 2,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ในกรณีจําเป็นอื นใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อโอกาสในการ สร้างผลตอบแทนที ดี และกระจายความเสี ยงในการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ ง หนี 
กึ งทุน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้าง
พื นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เป็นต้น

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 ทองคํา : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในทองคํา
 น้ํามันดิบ : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในน้ํามันดิบ
 สินค้าโภคภัณฑ ์: ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน
 หน่วย private equity : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity
 อื นๆ

     อื นๆ
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index Total Return Composite สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

2.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):5.00
หมายเหตุ:

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล MarktoMarket อาย ุ1  3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน
(%):10.00
หมายเหตุ:

4.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:

5.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

6.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจําในตลาดสิงคโปร์ สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงิน SGD โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ
(ETF) ทั งในและ/หรือต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั งแต่ 2 กองทุนขึ นไป โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ดังนี ตราสารทุน ตราสารหนี โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทาง
เลือก เช่น ทองคํา และ/หรือนํ้ามันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดตามประกาศ ก.ล.ต.
กําหนด นอกจากนี กองทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้
(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั นๆ ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนปลายทางโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนใดกองทุนหนึ งโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุน
อาจสามารถปรับเปลี ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ทั งนี กองทุนอาจลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง1) หรือทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (infra) ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุน
ในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื อนไข ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับไปลงทุนในกองทุนต้นทาง (Circle
investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนรวมอื นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกันได้อีก
(Cascade investment) 

กองทุนปลายทางอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ดังนั น กองทุนปลาย
ทางที กองทุนลงทุนจึงมีความเสี ยงมากกว่ากองทุนรวมอื น อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก
รวมทั งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) และอาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกันทั งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้กองทุนลงทุนได้

นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient portfolio management) ทั งนี เพื อให้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ มขึ น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกอง
ทุน อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงอาจทํา
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงจาก
อัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน
ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกอง
ทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าตอบแทน (loyalty fee หรือ rebate) ทั งในรูปจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วย จากการนําเงิน
ลงทุนของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ บริษัทจัดการจะนําเงินค่า
ตอบแทนเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สิน ลดลง
พร้อมแนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้
สํานักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อ
ผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงาน
ทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน การจัดแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวมด้วย
ก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสมเว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

BPLUS
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

BPLUS
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
return)

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือ
กําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow) ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละรายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5
วันทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั ง
จ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
1. บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื น
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม สั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่าง
ประเทศ หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay
เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการอื นใดอันจะ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ที ได้แจ้งความประสงค์ไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการอาจ
ดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกใ
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ แต่หากวัน
ดังกล่าวเป็นวันที ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยรายละเอียดการรับซื อคืนจะระบุไว้ในข้อ
7.4.1 (1) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และ/หรือวันส่งคําสั งล่วงหน้า ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน
7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้
7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยายระยะเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วงหน้าต่างไปจากเดิม
เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไป
จากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ
เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้
7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 
1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating) 
ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot)ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน
วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์
1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด
3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคาตลาด
ณวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล
5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 

1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ

2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา
และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้

รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR ไม่จ่าย
2. BPLUS ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. BPLUS ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการ
ก่อนการเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
ที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที 
ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายใ
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ บริษัทจัดการจะใช้อัตราผลตอบแทนหรือราคาล่าสุด
ที อยู่ในระบบในเวลาประมาณ 17:30 น. ของประเทศไทย ทั งนี ในกรณีที ระบบ Bloomberg ขัดข้อง หรือไม่สามารถเข้าถึง
ระบบได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงการใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงได้และเวลาภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งแรกหลังจากปิดจองซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติจําหน่าย
ได้ทั งหมด 150,000.00บาท และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ100,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย = 10
บาท มีรายได้จากดอกเบี ยค้างรับ 1,200 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ เพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย

วันที 1 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าเปิดจองซื อหน่วยลงทุน (บาท) 250,000.00 150,000.00 100,000.00

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=10,000 หน่วย x 10 = 100,000.00

บาท

รายได้จากดอกเบี ยค้างรับในวันแรก

1,200บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,200 x 150,000 / 250,000

= 720 บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,200 x 100,000 / 250,000

= 480 บาท

1,200.00 720.00 480.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน
251,200.00 150,720.00 100,480.00

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี 6.89 4.13 2.75

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.01/365= 4.13

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.01 / 365 = 2.75

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

(0.15%ต่อปี) 1.03 0.62 0.41

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.0015/365= 0.62

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.0015 / 365 = 0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 251,192.09 150,715.25 100,476.84

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 25,000.0000 15,000.0000 10,000.0000

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0476 10.0476 10.0476

วันที  2 เพิ มลดหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ1,000 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ30,000.00บาท

วันที 2 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
251,192.09 150,715.25 100,476.84

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

แต่ละชนิด (บาท) :

•รายการซื อหน่วยลงทุนแบบปรกติ

เพิ ม 5,000.00 บาท 5,000.00 5,000.00

•รายการขายคืนหน่วยลงทุนแบบ

ปรกต1ิ,000หน่วย

(1,000 X 10.0476)

10,047.60 10,047.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า

หลังปรับรายการซื อขายหน่วย
246,144.49 145,667.65 100,476.84

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,000 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,000 x 145,667.65 /

246,144.49= 591.80

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,000 x 100,476.84 /

246,144.49= 480.20

1,000.00 591.80 408.20

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้

จ่ายของกองทุน
247,144.49 146,259.45 100,885.04

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ

วัน (หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(+vat) = 1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.01/365 =

4.01

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.01 / 365 =

2.76

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล

ประโยชน์ (0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.0015/365 =

0.60

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.0015 / 365 =

0.41

6.77

1.01

4.01

0.60

2.76

0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 247,136.71 146,254.84 100,881.87

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

24,497.6312 14,497.6312 10,000.0000

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติ

เพิ ม

= 5,000.00/10.0476 = 497.6312

หน่วย

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติลด

ลง = 1,000.0000หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0881 10.0881 10.0881

วันที  3 เพิ มหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000.00 บาท
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200 บาท

วันที 3 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
247,136.71 146,254.84 100,881.87

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดชนิดรับซื อ

คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต(ิ30,000.00

บาท) 30,000.00 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขายหน่วย

277,136.71 146,254.84 130,881.87

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,200.00 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 2,200 x 146,254.84 / 277,136.71

= 1,161.02

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 2,200 x 130,881.87 / 277,136.71

= 1,038.98

2,200.00 1,161.02 1,038.98

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน 279,336.71 147,415.86 131.920.85

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน

(หาร 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 147,415.86 x 0.01 / 365 = 4.04

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.01 / 365 = 3.61

บาท

7.65 4.04 3.61

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

1.15 0.61 0.54

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=147,415.86 x 0.0015 / 365 = 0.61

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.0015 / 365 = 0.54

บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 279,327.91 147,411.21 131,916.70

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
27,471.4320 14,497.6312

12,973.8008

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพิ ม

ขึ น

30,000/10.0881 = 2,973.8008หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1679 10.1679 10.1679

ในวันที  4 ลดหน่วยลงทุนจากการขายคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอัตรา 0.15 บาทต่อ
หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000 บาท

วันที 4 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุนแบบ

ปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)

279,327.91 147,411.21 131,916.70

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการรับซื อคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15

บาทต่อหน่วย

= 12,973.8008 x 0.15 = 1,946.07

บาท

1,946.07 1,946.07

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขาย

หน่วย 277,381.84 147,411.21 129,970.63

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000

บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=5,000 x 147,411.21 / 277,381.84 =

2,657.19

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 5,000 x 129,970.63 / 277,381.84

= 2,342.81 บาท

5,000.00 2,657.19 2,342.81

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย 282,381.84 150,068.40 132,313.44

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(/365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.01 / 365 = 4.11

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.01 / 365 = 3.63

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.0015 / 365 = 0.62

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.0015 / 365 =0..54

บาท

7.74 4.11 3.63

1.16 0.62 0.54

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 282,372.94 150,063.67 132,309.27

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

ลดจํานวนหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

= 1,946.07/ 10.1679 = 191.3935

หน่วย 27,280.0385 14,497.6312 12,782.4073

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.3509 10.3509 10.3509

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลาย
ทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อน
ผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทาง มีวันหยุดทําการ
ตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วัน ทําการถัด
ไป ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณี
กองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากไ
รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวัน
หยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัท
จัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้
รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ
และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการ
ของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน
ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุด ทําการต่อเนื องกันจนเป็น
เหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจาก
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน หน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้นและภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์
หรือ<0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง
ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดัง
กล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่
ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให ้
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูก
ต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูก
ต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วย เข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูล
ตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให ้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวัน
ที คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน
เดือน ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดยดําเนิน
การเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด
ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืน
หน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการ
แก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และ
การชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อม
ทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังตาม
2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง
1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็น

จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้
ขายคืน

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Brilliant Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  BPLUSM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 20,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 20,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 2,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ในกรณีจําเป็นอื นใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อโอกาสในการ สร้างผลตอบแทนที ดี และกระจายความเสี ยงในการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ ง หนี 
กึ งทุน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้าง
พื นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เป็นต้น

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 ทองคํา : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในทองคํา
 น้ํามันดิบ : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในน้ํามันดิบ
 สินค้าโภคภัณฑ ์: ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน
 หน่วย private equity : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity
 อื นๆ

     อื นๆ
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index Total Return Composite สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

2.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):5.00
หมายเหตุ:

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล MarktoMarket อาย ุ1  3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน
(%):10.00
หมายเหตุ:

4.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:

5.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

6.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจําในตลาดสิงคโปร์ สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงิน SGD โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ
(ETF) ทั งในและ/หรือต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั งแต่ 2 กองทุนขึ นไป โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ดังนี ตราสารทุน ตราสารหนี โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทาง
เลือก เช่น ทองคํา และ/หรือนํ้ามันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดตามประกาศ ก.ล.ต.
กําหนด นอกจากนี กองทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้
(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั นๆ ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนปลายทางโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนใดกองทุนหนึ งโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุน
อาจสามารถปรับเปลี ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ทั งนี กองทุนอาจลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง1) หรือทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (infra) ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุน
ในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื อนไข ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับไปลงทุนในกองทุนต้นทาง (Circle
investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนรวมอื นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกันได้อีก
(Cascade investment) 

กองทุนปลายทางอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ดังนั น กองทุนปลาย
ทางที กองทุนลงทุนจึงมีความเสี ยงมากกว่ากองทุนรวมอื น อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก
รวมทั งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) และอาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกันทั งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้กองทุนลงทุนได้

นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient portfolio management) ทั งนี เพื อให้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ มขึ น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกอง
ทุน อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงอาจทํา
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงจาก
อัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน
ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกอง
ทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าตอบแทน (loyalty fee หรือ rebate) ทั งในรูปจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วย จากการนําเงิน
ลงทุนของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ บริษัทจัดการจะนําเงินค่า
ตอบแทนเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สิน ลดลง
พร้อมแนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้
สํานักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อ
ผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงาน
ทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน การจัดแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวมด้วย
ก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสมเว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

BPLUS
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

BPLUS
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
return)

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือ
กําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow) ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละรายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5
วันทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั ง
จ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
1. บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื น
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม สั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่าง
ประเทศ หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay
เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการอื นใดอันจะ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ที ได้แจ้งความประสงค์ไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการอาจ
ดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกใ
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ แต่หากวัน
ดังกล่าวเป็นวันที ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยรายละเอียดการรับซื อคืนจะระบุไว้ในข้อ
7.4.1 (1) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และ/หรือวันส่งคําสั งล่วงหน้า ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน
7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้
7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยายระยะเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วงหน้าต่างไปจากเดิม
เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไป
จากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ
เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้
7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 
1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating) 
ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot)ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน
วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์
1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด
3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคาตลาด
ณวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล
5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 

1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ

2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา
และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้

รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR ไม่จ่าย
2. BPLUS ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. BPLUS ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการ
ก่อนการเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
ที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที 
ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายใ
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ บริษัทจัดการจะใช้อัตราผลตอบแทนหรือราคาล่าสุด
ที อยู่ในระบบในเวลาประมาณ 17:30 น. ของประเทศไทย ทั งนี ในกรณีที ระบบ Bloomberg ขัดข้อง หรือไม่สามารถเข้าถึง
ระบบได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงการใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงได้และเวลาภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งแรกหลังจากปิดจองซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติจําหน่าย
ได้ทั งหมด 150,000.00บาท และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ100,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย = 10
บาท มีรายได้จากดอกเบี ยค้างรับ 1,200 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ เพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย

วันที 1 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าเปิดจองซื อหน่วยลงทุน (บาท) 250,000.00 150,000.00 100,000.00

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=10,000 หน่วย x 10 = 100,000.00

บาท

รายได้จากดอกเบี ยค้างรับในวันแรก

1,200บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,200 x 150,000 / 250,000

= 720 บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,200 x 100,000 / 250,000

= 480 บาท

1,200.00 720.00 480.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน
251,200.00 150,720.00 100,480.00

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี 6.89 4.13 2.75

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.01/365= 4.13

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.01 / 365 = 2.75

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

(0.15%ต่อปี) 1.03 0.62 0.41

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.0015/365= 0.62

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.0015 / 365 = 0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 251,192.09 150,715.25 100,476.84

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 25,000.0000 15,000.0000 10,000.0000

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0476 10.0476 10.0476

วันที  2 เพิ มลดหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ1,000 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ30,000.00บาท

วันที 2 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
251,192.09 150,715.25 100,476.84

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

แต่ละชนิด (บาท) :

•รายการซื อหน่วยลงทุนแบบปรกติ

เพิ ม 5,000.00 บาท 5,000.00 5,000.00

•รายการขายคืนหน่วยลงทุนแบบ

ปรกต1ิ,000หน่วย

(1,000 X 10.0476)

10,047.60 10,047.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า

หลังปรับรายการซื อขายหน่วย
246,144.49 145,667.65 100,476.84

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,000 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,000 x 145,667.65 /

246,144.49= 591.80

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,000 x 100,476.84 /

246,144.49= 480.20

1,000.00 591.80 408.20

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้

จ่ายของกองทุน
247,144.49 146,259.45 100,885.04

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ

วัน (หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(+vat) = 1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.01/365 =

4.01

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.01 / 365 =

2.76

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล

ประโยชน์ (0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.0015/365 =

0.60

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.0015 / 365 =

0.41

6.77

1.01

4.01

0.60

2.76

0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 247,136.71 146,254.84 100,881.87

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

24,497.6312 14,497.6312 10,000.0000

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติ

เพิ ม

= 5,000.00/10.0476 = 497.6312

หน่วย

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติลด

ลง = 1,000.0000หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0881 10.0881 10.0881

วันที  3 เพิ มหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000.00 บาท
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200 บาท

วันที 3 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
247,136.71 146,254.84 100,881.87

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดชนิดรับซื อ

คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต(ิ30,000.00

บาท) 30,000.00 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขายหน่วย

277,136.71 146,254.84 130,881.87

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,200.00 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 2,200 x 146,254.84 / 277,136.71

= 1,161.02

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 2,200 x 130,881.87 / 277,136.71

= 1,038.98

2,200.00 1,161.02 1,038.98

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน 279,336.71 147,415.86 131.920.85

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน

(หาร 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 147,415.86 x 0.01 / 365 = 4.04

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.01 / 365 = 3.61

บาท

7.65 4.04 3.61

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

1.15 0.61 0.54

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=147,415.86 x 0.0015 / 365 = 0.61

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.0015 / 365 = 0.54

บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 279,327.91 147,411.21 131,916.70

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
27,471.4320 14,497.6312

12,973.8008

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพิ ม

ขึ น

30,000/10.0881 = 2,973.8008หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1679 10.1679 10.1679

ในวันที  4 ลดหน่วยลงทุนจากการขายคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอัตรา 0.15 บาทต่อ
หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000 บาท

วันที 4 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุนแบบ

ปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)

279,327.91 147,411.21 131,916.70

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการรับซื อคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15

บาทต่อหน่วย

= 12,973.8008 x 0.15 = 1,946.07

บาท

1,946.07 1,946.07

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขาย

หน่วย 277,381.84 147,411.21 129,970.63

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000

บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=5,000 x 147,411.21 / 277,381.84 =

2,657.19

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 5,000 x 129,970.63 / 277,381.84

= 2,342.81 บาท

5,000.00 2,657.19 2,342.81

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย 282,381.84 150,068.40 132,313.44

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(/365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.01 / 365 = 4.11

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.01 / 365 = 3.63

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.0015 / 365 = 0.62

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.0015 / 365 =0..54

บาท

7.74 4.11 3.63

1.16 0.62 0.54

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 282,372.94 150,063.67 132,309.27

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

ลดจํานวนหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

= 1,946.07/ 10.1679 = 191.3935

หน่วย 27,280.0385 14,497.6312 12,782.4073

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.3509 10.3509 10.3509

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลาย
ทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อน
ผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทาง มีวันหยุดทําการ
ตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วัน ทําการถัด
ไป ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณี
กองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากไ
รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวัน
หยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัท
จัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้
รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ
และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการ
ของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน
ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุด ทําการต่อเนื องกันจนเป็น
เหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจาก
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน หน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้นและภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์
หรือ<0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง
ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดัง
กล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่
ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให ้
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูก
ต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูก
ต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วย เข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูล
ตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให ้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวัน
ที คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน
เดือน ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดยดําเนิน
การเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด
ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืน
หน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการ
แก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และ
การชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อม
ทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังตาม
2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง
1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็น

จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้
ขายคืน

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Brilliant Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  BPLUSM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 20,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 20,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 2,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ในกรณีจําเป็นอื นใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อโอกาสในการ สร้างผลตอบแทนที ดี และกระจายความเสี ยงในการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ ง หนี 
กึ งทุน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้าง
พื นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เป็นต้น

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 ทองคํา : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในทองคํา
 น้ํามันดิบ : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในน้ํามันดิบ
 สินค้าโภคภัณฑ ์: ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน
 หน่วย private equity : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity
 อื นๆ

     อื นๆ
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index Total Return Composite สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

2.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):5.00
หมายเหตุ:

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล MarktoMarket อาย ุ1  3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน
(%):10.00
หมายเหตุ:

4.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:

5.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

6.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจําในตลาดสิงคโปร์ สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงิน SGD โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ
(ETF) ทั งในและ/หรือต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั งแต่ 2 กองทุนขึ นไป โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ดังนี ตราสารทุน ตราสารหนี โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทาง
เลือก เช่น ทองคํา และ/หรือนํ้ามันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดตามประกาศ ก.ล.ต.
กําหนด นอกจากนี กองทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้
(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั นๆ ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนปลายทางโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนใดกองทุนหนึ งโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุน
อาจสามารถปรับเปลี ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ทั งนี กองทุนอาจลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง1) หรือทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (infra) ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุน
ในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื อนไข ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับไปลงทุนในกองทุนต้นทาง (Circle
investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนรวมอื นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกันได้อีก
(Cascade investment) 

กองทุนปลายทางอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ดังนั น กองทุนปลาย
ทางที กองทุนลงทุนจึงมีความเสี ยงมากกว่ากองทุนรวมอื น อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก
รวมทั งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) และอาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกันทั งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้กองทุนลงทุนได้

นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient portfolio management) ทั งนี เพื อให้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ มขึ น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกอง
ทุน อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงอาจทํา
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงจาก
อัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน
ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกอง
ทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าตอบแทน (loyalty fee หรือ rebate) ทั งในรูปจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วย จากการนําเงิน
ลงทุนของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ บริษัทจัดการจะนําเงินค่า
ตอบแทนเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สิน ลดลง
พร้อมแนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้
สํานักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อ
ผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงาน
ทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน การจัดแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวมด้วย
ก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสมเว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

BPLUS
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

BPLUS
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
return)

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือ
กําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow) ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละรายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5
วันทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั ง
จ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
1. บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื น
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม สั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่าง
ประเทศ หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay
เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการอื นใดอันจะ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ที ได้แจ้งความประสงค์ไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการอาจ
ดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกใ
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ แต่หากวัน
ดังกล่าวเป็นวันที ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยรายละเอียดการรับซื อคืนจะระบุไว้ในข้อ
7.4.1 (1) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และ/หรือวันส่งคําสั งล่วงหน้า ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน
7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้
7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยายระยะเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วงหน้าต่างไปจากเดิม
เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไป
จากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ
เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้
7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 
1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating) 
ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot)ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน
วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์
1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด
3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคาตลาด
ณวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล
5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 

1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ

2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา
และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้

รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR ไม่จ่าย
2. BPLUS ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. BPLUS ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการ
ก่อนการเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
ที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที 
ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายใ
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ บริษัทจัดการจะใช้อัตราผลตอบแทนหรือราคาล่าสุด
ที อยู่ในระบบในเวลาประมาณ 17:30 น. ของประเทศไทย ทั งนี ในกรณีที ระบบ Bloomberg ขัดข้อง หรือไม่สามารถเข้าถึง
ระบบได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงการใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงได้และเวลาภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งแรกหลังจากปิดจองซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติจําหน่าย
ได้ทั งหมด 150,000.00บาท และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ100,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย = 10
บาท มีรายได้จากดอกเบี ยค้างรับ 1,200 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ เพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย

วันที 1 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าเปิดจองซื อหน่วยลงทุน (บาท) 250,000.00 150,000.00 100,000.00

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=10,000 หน่วย x 10 = 100,000.00

บาท

รายได้จากดอกเบี ยค้างรับในวันแรก

1,200บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,200 x 150,000 / 250,000

= 720 บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,200 x 100,000 / 250,000

= 480 บาท

1,200.00 720.00 480.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน
251,200.00 150,720.00 100,480.00

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี 6.89 4.13 2.75

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.01/365= 4.13

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.01 / 365 = 2.75

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

(0.15%ต่อปี) 1.03 0.62 0.41

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.0015/365= 0.62

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.0015 / 365 = 0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 251,192.09 150,715.25 100,476.84

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 25,000.0000 15,000.0000 10,000.0000

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0476 10.0476 10.0476

วันที  2 เพิ มลดหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ1,000 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ30,000.00บาท

วันที 2 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
251,192.09 150,715.25 100,476.84

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

แต่ละชนิด (บาท) :

•รายการซื อหน่วยลงทุนแบบปรกติ

เพิ ม 5,000.00 บาท 5,000.00 5,000.00

•รายการขายคืนหน่วยลงทุนแบบ

ปรกต1ิ,000หน่วย

(1,000 X 10.0476)

10,047.60 10,047.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า

หลังปรับรายการซื อขายหน่วย
246,144.49 145,667.65 100,476.84

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,000 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,000 x 145,667.65 /

246,144.49= 591.80

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,000 x 100,476.84 /

246,144.49= 480.20

1,000.00 591.80 408.20

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้

จ่ายของกองทุน
247,144.49 146,259.45 100,885.04

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ

วัน (หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(+vat) = 1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.01/365 =

4.01

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.01 / 365 =

2.76

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล

ประโยชน์ (0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.0015/365 =

0.60

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.0015 / 365 =

0.41

6.77

1.01

4.01

0.60

2.76

0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 247,136.71 146,254.84 100,881.87

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

24,497.6312 14,497.6312 10,000.0000

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติ

เพิ ม

= 5,000.00/10.0476 = 497.6312

หน่วย

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติลด

ลง = 1,000.0000หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0881 10.0881 10.0881

วันที  3 เพิ มหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000.00 บาท
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200 บาท

วันที 3 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
247,136.71 146,254.84 100,881.87

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดชนิดรับซื อ

คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต(ิ30,000.00

บาท) 30,000.00 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขายหน่วย

277,136.71 146,254.84 130,881.87

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,200.00 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 2,200 x 146,254.84 / 277,136.71

= 1,161.02

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 2,200 x 130,881.87 / 277,136.71

= 1,038.98

2,200.00 1,161.02 1,038.98

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน 279,336.71 147,415.86 131.920.85

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน

(หาร 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 147,415.86 x 0.01 / 365 = 4.04

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.01 / 365 = 3.61

บาท

7.65 4.04 3.61

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

1.15 0.61 0.54

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=147,415.86 x 0.0015 / 365 = 0.61

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.0015 / 365 = 0.54

บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 279,327.91 147,411.21 131,916.70

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
27,471.4320 14,497.6312

12,973.8008

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพิ ม

ขึ น

30,000/10.0881 = 2,973.8008หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1679 10.1679 10.1679

ในวันที  4 ลดหน่วยลงทุนจากการขายคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอัตรา 0.15 บาทต่อ
หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000 บาท

วันที 4 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุนแบบ

ปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)

279,327.91 147,411.21 131,916.70

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการรับซื อคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15

บาทต่อหน่วย

= 12,973.8008 x 0.15 = 1,946.07

บาท

1,946.07 1,946.07

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขาย

หน่วย 277,381.84 147,411.21 129,970.63

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000

บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=5,000 x 147,411.21 / 277,381.84 =

2,657.19

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 5,000 x 129,970.63 / 277,381.84

= 2,342.81 บาท

5,000.00 2,657.19 2,342.81

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย 282,381.84 150,068.40 132,313.44

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(/365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.01 / 365 = 4.11

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.01 / 365 = 3.63

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.0015 / 365 = 0.62

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.0015 / 365 =0..54

บาท

7.74 4.11 3.63

1.16 0.62 0.54

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 282,372.94 150,063.67 132,309.27

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

ลดจํานวนหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

= 1,946.07/ 10.1679 = 191.3935

หน่วย 27,280.0385 14,497.6312 12,782.4073

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.3509 10.3509 10.3509

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลาย
ทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อน
ผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทาง มีวันหยุดทําการ
ตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วัน ทําการถัด
ไป ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณี
กองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากไ
รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวัน
หยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัท
จัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้
รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ
และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการ
ของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน
ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุด ทําการต่อเนื องกันจนเป็น
เหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจาก
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน หน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้นและภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์
หรือ<0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง
ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดัง
กล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่
ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให ้
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูก
ต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูก
ต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วย เข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูล
ตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให ้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวัน
ที คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน
เดือน ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดยดําเนิน
การเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด
ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืน
หน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการ
แก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และ
การชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อม
ทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังตาม
2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง
1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็น

จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้
ขายคืน

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Brilliant Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  BPLUSM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 20,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 20,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 2,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ในกรณีจําเป็นอื นใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อโอกาสในการ สร้างผลตอบแทนที ดี และกระจายความเสี ยงในการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ ง หนี 
กึ งทุน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้าง
พื นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เป็นต้น

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 ทองคํา : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในทองคํา
 น้ํามันดิบ : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในน้ํามันดิบ
 สินค้าโภคภัณฑ ์: ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน
 หน่วย private equity : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity
 อื นๆ

     อื นๆ
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index Total Return Composite สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

2.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):5.00
หมายเหตุ:

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล MarktoMarket อาย ุ1  3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน
(%):10.00
หมายเหตุ:

4.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:

5.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

6.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจําในตลาดสิงคโปร์ สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงิน SGD โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ
(ETF) ทั งในและ/หรือต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั งแต่ 2 กองทุนขึ นไป โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ดังนี ตราสารทุน ตราสารหนี โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทาง
เลือก เช่น ทองคํา และ/หรือนํ้ามันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดตามประกาศ ก.ล.ต.
กําหนด นอกจากนี กองทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้
(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั นๆ ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนปลายทางโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนใดกองทุนหนึ งโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุน
อาจสามารถปรับเปลี ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ทั งนี กองทุนอาจลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง1) หรือทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (infra) ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุน
ในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื อนไข ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับไปลงทุนในกองทุนต้นทาง (Circle
investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนรวมอื นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกันได้อีก
(Cascade investment) 

กองทุนปลายทางอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ดังนั น กองทุนปลาย
ทางที กองทุนลงทุนจึงมีความเสี ยงมากกว่ากองทุนรวมอื น อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก
รวมทั งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) และอาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกันทั งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้กองทุนลงทุนได้

นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient portfolio management) ทั งนี เพื อให้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ มขึ น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกอง
ทุน อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงอาจทํา
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงจาก
อัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน
ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกอง
ทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าตอบแทน (loyalty fee หรือ rebate) ทั งในรูปจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วย จากการนําเงิน
ลงทุนของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ บริษัทจัดการจะนําเงินค่า
ตอบแทนเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สิน ลดลง
พร้อมแนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้
สํานักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อ
ผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงาน
ทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน การจัดแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวมด้วย
ก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสมเว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

BPLUS
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

BPLUS
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
return)

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือ
กําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow) ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละรายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5
วันทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั ง
จ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
1. บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื น
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม สั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่าง
ประเทศ หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay
เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการอื นใดอันจะ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ที ได้แจ้งความประสงค์ไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการอาจ
ดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกใ
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ แต่หากวัน
ดังกล่าวเป็นวันที ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยรายละเอียดการรับซื อคืนจะระบุไว้ในข้อ
7.4.1 (1) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และ/หรือวันส่งคําสั งล่วงหน้า ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน
7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้
7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยายระยะเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วงหน้าต่างไปจากเดิม
เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไป
จากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ
เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้
7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 
1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating) 
ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot)ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน
วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์
1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด
3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคาตลาด
ณวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล
5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 

1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ

2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา
และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้

รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR ไม่จ่าย
2. BPLUS ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. BPLUS ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการ
ก่อนการเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
ที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที 
ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายใ
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ บริษัทจัดการจะใช้อัตราผลตอบแทนหรือราคาล่าสุด
ที อยู่ในระบบในเวลาประมาณ 17:30 น. ของประเทศไทย ทั งนี ในกรณีที ระบบ Bloomberg ขัดข้อง หรือไม่สามารถเข้าถึง
ระบบได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงการใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงได้และเวลาภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งแรกหลังจากปิดจองซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติจําหน่าย
ได้ทั งหมด 150,000.00บาท และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ100,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย = 10
บาท มีรายได้จากดอกเบี ยค้างรับ 1,200 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ เพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย

วันที 1 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าเปิดจองซื อหน่วยลงทุน (บาท) 250,000.00 150,000.00 100,000.00

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=10,000 หน่วย x 10 = 100,000.00

บาท

รายได้จากดอกเบี ยค้างรับในวันแรก

1,200บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,200 x 150,000 / 250,000

= 720 บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,200 x 100,000 / 250,000

= 480 บาท

1,200.00 720.00 480.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน
251,200.00 150,720.00 100,480.00

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี 6.89 4.13 2.75

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.01/365= 4.13

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.01 / 365 = 2.75

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

(0.15%ต่อปี) 1.03 0.62 0.41

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.0015/365= 0.62

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.0015 / 365 = 0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 251,192.09 150,715.25 100,476.84

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 25,000.0000 15,000.0000 10,000.0000

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0476 10.0476 10.0476

วันที  2 เพิ มลดหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ1,000 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ30,000.00บาท

วันที 2 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
251,192.09 150,715.25 100,476.84

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

แต่ละชนิด (บาท) :

•รายการซื อหน่วยลงทุนแบบปรกติ

เพิ ม 5,000.00 บาท 5,000.00 5,000.00

•รายการขายคืนหน่วยลงทุนแบบ

ปรกต1ิ,000หน่วย

(1,000 X 10.0476)

10,047.60 10,047.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า

หลังปรับรายการซื อขายหน่วย
246,144.49 145,667.65 100,476.84

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,000 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,000 x 145,667.65 /

246,144.49= 591.80

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,000 x 100,476.84 /

246,144.49= 480.20

1,000.00 591.80 408.20

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้

จ่ายของกองทุน
247,144.49 146,259.45 100,885.04

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ

วัน (หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(+vat) = 1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.01/365 =

4.01

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.01 / 365 =

2.76

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล

ประโยชน์ (0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.0015/365 =

0.60

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.0015 / 365 =

0.41

6.77

1.01

4.01

0.60

2.76

0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 247,136.71 146,254.84 100,881.87

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

24,497.6312 14,497.6312 10,000.0000

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติ

เพิ ม

= 5,000.00/10.0476 = 497.6312

หน่วย

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติลด

ลง = 1,000.0000หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0881 10.0881 10.0881

วันที  3 เพิ มหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000.00 บาท
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200 บาท

วันที 3 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
247,136.71 146,254.84 100,881.87

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดชนิดรับซื อ

คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต(ิ30,000.00

บาท) 30,000.00 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขายหน่วย

277,136.71 146,254.84 130,881.87

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,200.00 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 2,200 x 146,254.84 / 277,136.71

= 1,161.02

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 2,200 x 130,881.87 / 277,136.71

= 1,038.98

2,200.00 1,161.02 1,038.98

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน 279,336.71 147,415.86 131.920.85

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน

(หาร 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 147,415.86 x 0.01 / 365 = 4.04

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.01 / 365 = 3.61

บาท

7.65 4.04 3.61

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

1.15 0.61 0.54

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=147,415.86 x 0.0015 / 365 = 0.61

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.0015 / 365 = 0.54

บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 279,327.91 147,411.21 131,916.70

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
27,471.4320 14,497.6312

12,973.8008

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพิ ม

ขึ น

30,000/10.0881 = 2,973.8008หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1679 10.1679 10.1679

ในวันที  4 ลดหน่วยลงทุนจากการขายคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอัตรา 0.15 บาทต่อ
หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000 บาท

วันที 4 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุนแบบ

ปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)

279,327.91 147,411.21 131,916.70

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการรับซื อคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15

บาทต่อหน่วย

= 12,973.8008 x 0.15 = 1,946.07

บาท

1,946.07 1,946.07

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขาย

หน่วย 277,381.84 147,411.21 129,970.63

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000

บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=5,000 x 147,411.21 / 277,381.84 =

2,657.19

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 5,000 x 129,970.63 / 277,381.84

= 2,342.81 บาท

5,000.00 2,657.19 2,342.81

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย 282,381.84 150,068.40 132,313.44

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(/365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.01 / 365 = 4.11

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.01 / 365 = 3.63

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.0015 / 365 = 0.62

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.0015 / 365 =0..54

บาท

7.74 4.11 3.63

1.16 0.62 0.54

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 282,372.94 150,063.67 132,309.27

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

ลดจํานวนหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

= 1,946.07/ 10.1679 = 191.3935

หน่วย 27,280.0385 14,497.6312 12,782.4073

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.3509 10.3509 10.3509

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลาย
ทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อน
ผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทาง มีวันหยุดทําการ
ตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วัน ทําการถัด
ไป ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณี
กองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากไ
รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวัน
หยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัท
จัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้
รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ
และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการ
ของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน
ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุด ทําการต่อเนื องกันจนเป็น
เหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจาก
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน หน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้นและภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์
หรือ<0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง
ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดัง
กล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่
ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให ้
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูก
ต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูก
ต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วย เข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูล
ตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให ้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวัน
ที คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน
เดือน ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดยดําเนิน
การเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด
ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืน
หน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการ
แก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และ
การชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อม
ทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังตาม
2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง
1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็น

จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้
ขายคืน

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Brilliant Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  BPLUSM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 20,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 20,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 2,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ในกรณีจําเป็นอื นใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อโอกาสในการ สร้างผลตอบแทนที ดี และกระจายความเสี ยงในการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ ง หนี 
กึ งทุน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้าง
พื นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เป็นต้น

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 ทองคํา : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในทองคํา
 น้ํามันดิบ : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในน้ํามันดิบ
 สินค้าโภคภัณฑ ์: ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน
 หน่วย private equity : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity
 อื นๆ

     อื นๆ
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index Total Return Composite สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

2.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):5.00
หมายเหตุ:

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล MarktoMarket อาย ุ1  3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน
(%):10.00
หมายเหตุ:

4.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:

5.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

6.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจําในตลาดสิงคโปร์ สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงิน SGD โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ
(ETF) ทั งในและ/หรือต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั งแต่ 2 กองทุนขึ นไป โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ดังนี ตราสารทุน ตราสารหนี โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทาง
เลือก เช่น ทองคํา และ/หรือนํ้ามันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดตามประกาศ ก.ล.ต.
กําหนด นอกจากนี กองทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้
(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั นๆ ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนปลายทางโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนใดกองทุนหนึ งโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุน
อาจสามารถปรับเปลี ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ทั งนี กองทุนอาจลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง1) หรือทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (infra) ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุน
ในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื อนไข ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับไปลงทุนในกองทุนต้นทาง (Circle
investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนรวมอื นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกันได้อีก
(Cascade investment) 

กองทุนปลายทางอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ดังนั น กองทุนปลาย
ทางที กองทุนลงทุนจึงมีความเสี ยงมากกว่ากองทุนรวมอื น อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก
รวมทั งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) และอาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกันทั งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้กองทุนลงทุนได้

นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient portfolio management) ทั งนี เพื อให้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ มขึ น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกอง
ทุน อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงอาจทํา
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงจาก
อัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน
ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกอง
ทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าตอบแทน (loyalty fee หรือ rebate) ทั งในรูปจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วย จากการนําเงิน
ลงทุนของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ บริษัทจัดการจะนําเงินค่า
ตอบแทนเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สิน ลดลง
พร้อมแนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้
สํานักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อ
ผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงาน
ทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน การจัดแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวมด้วย
ก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสมเว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

BPLUS
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

BPLUS
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
return)

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือ
กําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow) ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละรายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5
วันทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั ง
จ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
1. บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื น
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม สั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่าง
ประเทศ หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay
เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการอื นใดอันจะ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ที ได้แจ้งความประสงค์ไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการอาจ
ดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกใ
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ แต่หากวัน
ดังกล่าวเป็นวันที ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยรายละเอียดการรับซื อคืนจะระบุไว้ในข้อ
7.4.1 (1) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และ/หรือวันส่งคําสั งล่วงหน้า ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน
7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้
7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยายระยะเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วงหน้าต่างไปจากเดิม
เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไป
จากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ
เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้
7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 
1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating) 
ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot)ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน
วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์
1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด
3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคาตลาด
ณวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล
5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 

1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ

2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา
และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้

รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR ไม่จ่าย
2. BPLUS ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. BPLUS ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการ
ก่อนการเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
ที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที 
ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายใ
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ บริษัทจัดการจะใช้อัตราผลตอบแทนหรือราคาล่าสุด
ที อยู่ในระบบในเวลาประมาณ 17:30 น. ของประเทศไทย ทั งนี ในกรณีที ระบบ Bloomberg ขัดข้อง หรือไม่สามารถเข้าถึง
ระบบได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงการใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงได้และเวลาภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งแรกหลังจากปิดจองซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติจําหน่าย
ได้ทั งหมด 150,000.00บาท และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ100,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย = 10
บาท มีรายได้จากดอกเบี ยค้างรับ 1,200 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ เพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย

วันที 1 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าเปิดจองซื อหน่วยลงทุน (บาท) 250,000.00 150,000.00 100,000.00

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=10,000 หน่วย x 10 = 100,000.00

บาท

รายได้จากดอกเบี ยค้างรับในวันแรก

1,200บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,200 x 150,000 / 250,000

= 720 บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,200 x 100,000 / 250,000

= 480 บาท

1,200.00 720.00 480.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน
251,200.00 150,720.00 100,480.00

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี 6.89 4.13 2.75

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.01/365= 4.13

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.01 / 365 = 2.75

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

(0.15%ต่อปี) 1.03 0.62 0.41

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.0015/365= 0.62

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.0015 / 365 = 0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 251,192.09 150,715.25 100,476.84

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 25,000.0000 15,000.0000 10,000.0000

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0476 10.0476 10.0476

วันที  2 เพิ มลดหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ1,000 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ30,000.00บาท

วันที 2 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
251,192.09 150,715.25 100,476.84

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

แต่ละชนิด (บาท) :

•รายการซื อหน่วยลงทุนแบบปรกติ

เพิ ม 5,000.00 บาท 5,000.00 5,000.00

•รายการขายคืนหน่วยลงทุนแบบ

ปรกต1ิ,000หน่วย

(1,000 X 10.0476)

10,047.60 10,047.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า

หลังปรับรายการซื อขายหน่วย
246,144.49 145,667.65 100,476.84

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,000 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,000 x 145,667.65 /

246,144.49= 591.80

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,000 x 100,476.84 /

246,144.49= 480.20

1,000.00 591.80 408.20

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้

จ่ายของกองทุน
247,144.49 146,259.45 100,885.04

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ

วัน (หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(+vat) = 1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.01/365 =

4.01

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.01 / 365 =

2.76

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล

ประโยชน์ (0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.0015/365 =

0.60

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.0015 / 365 =

0.41

6.77

1.01

4.01

0.60

2.76

0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 247,136.71 146,254.84 100,881.87

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

24,497.6312 14,497.6312 10,000.0000

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติ

เพิ ม

= 5,000.00/10.0476 = 497.6312

หน่วย

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติลด

ลง = 1,000.0000หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0881 10.0881 10.0881

วันที  3 เพิ มหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000.00 บาท
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200 บาท

วันที 3 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
247,136.71 146,254.84 100,881.87

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดชนิดรับซื อ

คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต(ิ30,000.00

บาท) 30,000.00 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขายหน่วย

277,136.71 146,254.84 130,881.87

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,200.00 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 2,200 x 146,254.84 / 277,136.71

= 1,161.02

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 2,200 x 130,881.87 / 277,136.71

= 1,038.98

2,200.00 1,161.02 1,038.98

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน 279,336.71 147,415.86 131.920.85

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน

(หาร 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 147,415.86 x 0.01 / 365 = 4.04

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.01 / 365 = 3.61

บาท

7.65 4.04 3.61

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

1.15 0.61 0.54

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=147,415.86 x 0.0015 / 365 = 0.61

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.0015 / 365 = 0.54

บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 279,327.91 147,411.21 131,916.70

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
27,471.4320 14,497.6312

12,973.8008

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพิ ม

ขึ น

30,000/10.0881 = 2,973.8008หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1679 10.1679 10.1679

ในวันที  4 ลดหน่วยลงทุนจากการขายคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอัตรา 0.15 บาทต่อ
หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000 บาท

วันที 4 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุนแบบ

ปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)

279,327.91 147,411.21 131,916.70

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการรับซื อคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15

บาทต่อหน่วย

= 12,973.8008 x 0.15 = 1,946.07

บาท

1,946.07 1,946.07

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขาย

หน่วย 277,381.84 147,411.21 129,970.63

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000

บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=5,000 x 147,411.21 / 277,381.84 =

2,657.19

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 5,000 x 129,970.63 / 277,381.84

= 2,342.81 บาท

5,000.00 2,657.19 2,342.81

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย 282,381.84 150,068.40 132,313.44

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(/365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.01 / 365 = 4.11

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.01 / 365 = 3.63

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.0015 / 365 = 0.62

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.0015 / 365 =0..54

บาท

7.74 4.11 3.63

1.16 0.62 0.54

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 282,372.94 150,063.67 132,309.27

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

ลดจํานวนหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

= 1,946.07/ 10.1679 = 191.3935

หน่วย 27,280.0385 14,497.6312 12,782.4073

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.3509 10.3509 10.3509

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลาย
ทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อน
ผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทาง มีวันหยุดทําการ
ตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วัน ทําการถัด
ไป ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณี
กองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากไ
รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวัน
หยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัท
จัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้
รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ
และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการ
ของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน
ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุด ทําการต่อเนื องกันจนเป็น
เหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจาก
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน หน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้นและภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์
หรือ<0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง
ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดัง
กล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่
ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให ้
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูก
ต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูก
ต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วย เข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูล
ตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให ้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวัน
ที คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน
เดือน ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดยดําเนิน
การเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด
ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืน
หน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการ
แก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และ
การชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อม
ทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังตาม
2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง
1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็น

จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้
ขายคืน

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
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การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Brilliant Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  BPLUSM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 20,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 20,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 2,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ในกรณีจําเป็นอื นใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อโอกาสในการ สร้างผลตอบแทนที ดี และกระจายความเสี ยงในการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ ง หนี 
กึ งทุน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้าง
พื นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เป็นต้น

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 ทองคํา : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในทองคํา
 น้ํามันดิบ : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในน้ํามันดิบ
 สินค้าโภคภัณฑ ์: ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน
 หน่วย private equity : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity
 อื นๆ

     อื นๆ
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index Total Return Composite สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

2.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):5.00
หมายเหตุ:

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล MarktoMarket อาย ุ1  3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน
(%):10.00
หมายเหตุ:

4.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:

5.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

6.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจําในตลาดสิงคโปร์ สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงิน SGD โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ
(ETF) ทั งในและ/หรือต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั งแต่ 2 กองทุนขึ นไป โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ดังนี ตราสารทุน ตราสารหนี โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทาง
เลือก เช่น ทองคํา และ/หรือนํ้ามันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดตามประกาศ ก.ล.ต.
กําหนด นอกจากนี กองทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้
(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั นๆ ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนปลายทางโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนใดกองทุนหนึ งโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุน
อาจสามารถปรับเปลี ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ทั งนี กองทุนอาจลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง1) หรือทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (infra) ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุน
ในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื อนไข ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับไปลงทุนในกองทุนต้นทาง (Circle
investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนรวมอื นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกันได้อีก
(Cascade investment) 

กองทุนปลายทางอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ดังนั น กองทุนปลาย
ทางที กองทุนลงทุนจึงมีความเสี ยงมากกว่ากองทุนรวมอื น อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก
รวมทั งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) และอาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกันทั งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้กองทุนลงทุนได้

นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient portfolio management) ทั งนี เพื อให้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ มขึ น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกอง
ทุน อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงอาจทํา
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงจาก
อัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน
ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกอง
ทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าตอบแทน (loyalty fee หรือ rebate) ทั งในรูปจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วย จากการนําเงิน
ลงทุนของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ บริษัทจัดการจะนําเงินค่า
ตอบแทนเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สิน ลดลง
พร้อมแนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้
สํานักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อ
ผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงาน
ทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน การจัดแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวมด้วย
ก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสมเว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

BPLUS
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

BPLUS
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
return)

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือ
กําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow) ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละรายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5
วันทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั ง
จ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
1. บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื น
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม สั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่าง
ประเทศ หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay
เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการอื นใดอันจะ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ที ได้แจ้งความประสงค์ไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการอาจ
ดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกใ
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ แต่หากวัน
ดังกล่าวเป็นวันที ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยรายละเอียดการรับซื อคืนจะระบุไว้ในข้อ
7.4.1 (1) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และ/หรือวันส่งคําสั งล่วงหน้า ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน
7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้
7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยายระยะเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วงหน้าต่างไปจากเดิม
เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไป
จากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ
เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้
7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 
1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating) 
ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot)ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน
วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์
1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด
3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคาตลาด
ณวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล
5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 

1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ

2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา
และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้

รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR ไม่จ่าย
2. BPLUS ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. BPLUS ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการ
ก่อนการเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
ที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที 
ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายใ
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ บริษัทจัดการจะใช้อัตราผลตอบแทนหรือราคาล่าสุด
ที อยู่ในระบบในเวลาประมาณ 17:30 น. ของประเทศไทย ทั งนี ในกรณีที ระบบ Bloomberg ขัดข้อง หรือไม่สามารถเข้าถึง
ระบบได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงการใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงได้และเวลาภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งแรกหลังจากปิดจองซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติจําหน่าย
ได้ทั งหมด 150,000.00บาท และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ100,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย = 10
บาท มีรายได้จากดอกเบี ยค้างรับ 1,200 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ เพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย

วันที 1 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าเปิดจองซื อหน่วยลงทุน (บาท) 250,000.00 150,000.00 100,000.00

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=10,000 หน่วย x 10 = 100,000.00

บาท

รายได้จากดอกเบี ยค้างรับในวันแรก

1,200บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,200 x 150,000 / 250,000

= 720 บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,200 x 100,000 / 250,000

= 480 บาท

1,200.00 720.00 480.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน
251,200.00 150,720.00 100,480.00

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี 6.89 4.13 2.75

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.01/365= 4.13

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.01 / 365 = 2.75

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

(0.15%ต่อปี) 1.03 0.62 0.41

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.0015/365= 0.62

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.0015 / 365 = 0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 251,192.09 150,715.25 100,476.84

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 25,000.0000 15,000.0000 10,000.0000

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0476 10.0476 10.0476

วันที  2 เพิ มลดหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ1,000 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ30,000.00บาท

วันที 2 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
251,192.09 150,715.25 100,476.84

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

แต่ละชนิด (บาท) :

•รายการซื อหน่วยลงทุนแบบปรกติ

เพิ ม 5,000.00 บาท 5,000.00 5,000.00

•รายการขายคืนหน่วยลงทุนแบบ

ปรกต1ิ,000หน่วย

(1,000 X 10.0476)

10,047.60 10,047.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า

หลังปรับรายการซื อขายหน่วย
246,144.49 145,667.65 100,476.84

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,000 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,000 x 145,667.65 /

246,144.49= 591.80

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,000 x 100,476.84 /

246,144.49= 480.20

1,000.00 591.80 408.20

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้

จ่ายของกองทุน
247,144.49 146,259.45 100,885.04

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ

วัน (หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(+vat) = 1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.01/365 =

4.01

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.01 / 365 =

2.76

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล

ประโยชน์ (0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.0015/365 =

0.60

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.0015 / 365 =

0.41

6.77

1.01

4.01

0.60

2.76

0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 247,136.71 146,254.84 100,881.87

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

24,497.6312 14,497.6312 10,000.0000

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติ

เพิ ม

= 5,000.00/10.0476 = 497.6312

หน่วย

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติลด

ลง = 1,000.0000หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0881 10.0881 10.0881

วันที  3 เพิ มหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000.00 บาท
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200 บาท

วันที 3 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
247,136.71 146,254.84 100,881.87

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดชนิดรับซื อ

คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต(ิ30,000.00

บาท) 30,000.00 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขายหน่วย

277,136.71 146,254.84 130,881.87

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,200.00 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 2,200 x 146,254.84 / 277,136.71

= 1,161.02

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 2,200 x 130,881.87 / 277,136.71

= 1,038.98

2,200.00 1,161.02 1,038.98

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน 279,336.71 147,415.86 131.920.85

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน

(หาร 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 147,415.86 x 0.01 / 365 = 4.04

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.01 / 365 = 3.61

บาท

7.65 4.04 3.61

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

1.15 0.61 0.54

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=147,415.86 x 0.0015 / 365 = 0.61

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.0015 / 365 = 0.54

บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 279,327.91 147,411.21 131,916.70

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
27,471.4320 14,497.6312

12,973.8008

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพิ ม

ขึ น

30,000/10.0881 = 2,973.8008หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1679 10.1679 10.1679

ในวันที  4 ลดหน่วยลงทุนจากการขายคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอัตรา 0.15 บาทต่อ
หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000 บาท

วันที 4 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุนแบบ

ปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)

279,327.91 147,411.21 131,916.70

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการรับซื อคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15

บาทต่อหน่วย

= 12,973.8008 x 0.15 = 1,946.07

บาท

1,946.07 1,946.07

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขาย

หน่วย 277,381.84 147,411.21 129,970.63

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000

บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=5,000 x 147,411.21 / 277,381.84 =

2,657.19

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 5,000 x 129,970.63 / 277,381.84

= 2,342.81 บาท

5,000.00 2,657.19 2,342.81

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย 282,381.84 150,068.40 132,313.44

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(/365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.01 / 365 = 4.11

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.01 / 365 = 3.63

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.0015 / 365 = 0.62

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.0015 / 365 =0..54

บาท

7.74 4.11 3.63

1.16 0.62 0.54

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 282,372.94 150,063.67 132,309.27

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

ลดจํานวนหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

= 1,946.07/ 10.1679 = 191.3935

หน่วย 27,280.0385 14,497.6312 12,782.4073

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.3509 10.3509 10.3509

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลาย
ทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อน
ผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทาง มีวันหยุดทําการ
ตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วัน ทําการถัด
ไป ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณี
กองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากไ
รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวัน
หยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัท
จัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้
รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ
และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการ
ของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน
ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุด ทําการต่อเนื องกันจนเป็น
เหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจาก
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน หน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้นและภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์
หรือ<0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง
ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดัง
กล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่
ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให ้
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูก
ต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูก
ต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วย เข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูล
ตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให ้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวัน
ที คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน
เดือน ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดยดําเนิน
การเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด
ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืน
หน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการ
แก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และ
การชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อม
ทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังตาม
2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง
1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็น

จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้
ขายคืน

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Brilliant Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  BPLUSM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 20,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 20,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 2,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ในกรณีจําเป็นอื นใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อโอกาสในการ สร้างผลตอบแทนที ดี และกระจายความเสี ยงในการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ ง หนี 
กึ งทุน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้าง
พื นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เป็นต้น

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 ทองคํา : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในทองคํา
 น้ํามันดิบ : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในน้ํามันดิบ
 สินค้าโภคภัณฑ ์: ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน
 หน่วย private equity : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity
 อื นๆ

     อื นๆ
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index Total Return Composite สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

2.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):5.00
หมายเหตุ:

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล MarktoMarket อาย ุ1  3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน
(%):10.00
หมายเหตุ:

4.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:

5.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

6.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจําในตลาดสิงคโปร์ สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงิน SGD โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ
(ETF) ทั งในและ/หรือต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั งแต่ 2 กองทุนขึ นไป โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ดังนี ตราสารทุน ตราสารหนี โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทาง
เลือก เช่น ทองคํา และ/หรือนํ้ามันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดตามประกาศ ก.ล.ต.
กําหนด นอกจากนี กองทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้
(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั นๆ ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนปลายทางโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนใดกองทุนหนึ งโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุน
อาจสามารถปรับเปลี ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ทั งนี กองทุนอาจลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง1) หรือทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (infra) ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุน
ในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื อนไข ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับไปลงทุนในกองทุนต้นทาง (Circle
investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนรวมอื นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกันได้อีก
(Cascade investment) 

กองทุนปลายทางอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ดังนั น กองทุนปลาย
ทางที กองทุนลงทุนจึงมีความเสี ยงมากกว่ากองทุนรวมอื น อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก
รวมทั งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) และอาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกันทั งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้กองทุนลงทุนได้

นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient portfolio management) ทั งนี เพื อให้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ มขึ น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกอง
ทุน อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงอาจทํา
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงจาก
อัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน
ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกอง
ทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าตอบแทน (loyalty fee หรือ rebate) ทั งในรูปจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วย จากการนําเงิน
ลงทุนของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ บริษัทจัดการจะนําเงินค่า
ตอบแทนเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สิน ลดลง
พร้อมแนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้
สํานักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อ
ผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงาน
ทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน การจัดแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวมด้วย
ก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสมเว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

BPLUS
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

BPLUS
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
return)

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือ
กําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow) ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละรายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5
วันทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั ง
จ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
1. บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื น
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม สั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่าง
ประเทศ หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay
เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการอื นใดอันจะ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ที ได้แจ้งความประสงค์ไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการอาจ
ดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกใ
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ แต่หากวัน
ดังกล่าวเป็นวันที ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยรายละเอียดการรับซื อคืนจะระบุไว้ในข้อ
7.4.1 (1) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และ/หรือวันส่งคําสั งล่วงหน้า ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน
7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้
7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยายระยะเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วงหน้าต่างไปจากเดิม
เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไป
จากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ
เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้
7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 
1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating) 
ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot)ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน
วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์
1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด
3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคาตลาด
ณวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล
5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 

1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ

2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา
และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้

รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR ไม่จ่าย
2. BPLUS ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. BPLUS ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการ
ก่อนการเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
ที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที 
ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายใ
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ บริษัทจัดการจะใช้อัตราผลตอบแทนหรือราคาล่าสุด
ที อยู่ในระบบในเวลาประมาณ 17:30 น. ของประเทศไทย ทั งนี ในกรณีที ระบบ Bloomberg ขัดข้อง หรือไม่สามารถเข้าถึง
ระบบได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงการใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงได้และเวลาภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งแรกหลังจากปิดจองซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติจําหน่าย
ได้ทั งหมด 150,000.00บาท และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ100,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย = 10
บาท มีรายได้จากดอกเบี ยค้างรับ 1,200 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ เพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย

วันที 1 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าเปิดจองซื อหน่วยลงทุน (บาท) 250,000.00 150,000.00 100,000.00

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=10,000 หน่วย x 10 = 100,000.00

บาท

รายได้จากดอกเบี ยค้างรับในวันแรก

1,200บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,200 x 150,000 / 250,000

= 720 บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,200 x 100,000 / 250,000

= 480 บาท

1,200.00 720.00 480.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน
251,200.00 150,720.00 100,480.00

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี 6.89 4.13 2.75

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.01/365= 4.13

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.01 / 365 = 2.75

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

(0.15%ต่อปี) 1.03 0.62 0.41

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.0015/365= 0.62

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.0015 / 365 = 0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 251,192.09 150,715.25 100,476.84

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 25,000.0000 15,000.0000 10,000.0000

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0476 10.0476 10.0476

วันที  2 เพิ มลดหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ1,000 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ30,000.00บาท

วันที 2 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
251,192.09 150,715.25 100,476.84

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

แต่ละชนิด (บาท) :

•รายการซื อหน่วยลงทุนแบบปรกติ

เพิ ม 5,000.00 บาท 5,000.00 5,000.00

•รายการขายคืนหน่วยลงทุนแบบ

ปรกต1ิ,000หน่วย

(1,000 X 10.0476)

10,047.60 10,047.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า

หลังปรับรายการซื อขายหน่วย
246,144.49 145,667.65 100,476.84

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,000 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,000 x 145,667.65 /

246,144.49= 591.80

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,000 x 100,476.84 /

246,144.49= 480.20

1,000.00 591.80 408.20

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้

จ่ายของกองทุน
247,144.49 146,259.45 100,885.04

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ

วัน (หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(+vat) = 1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.01/365 =

4.01

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.01 / 365 =

2.76

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล

ประโยชน์ (0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.0015/365 =

0.60

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.0015 / 365 =

0.41

6.77

1.01

4.01

0.60

2.76

0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 247,136.71 146,254.84 100,881.87

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

24,497.6312 14,497.6312 10,000.0000

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติ

เพิ ม

= 5,000.00/10.0476 = 497.6312

หน่วย

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติลด

ลง = 1,000.0000หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0881 10.0881 10.0881

วันที  3 เพิ มหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000.00 บาท
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200 บาท

วันที 3 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
247,136.71 146,254.84 100,881.87

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดชนิดรับซื อ

คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต(ิ30,000.00

บาท) 30,000.00 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขายหน่วย

277,136.71 146,254.84 130,881.87

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,200.00 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 2,200 x 146,254.84 / 277,136.71

= 1,161.02

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 2,200 x 130,881.87 / 277,136.71

= 1,038.98

2,200.00 1,161.02 1,038.98

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน 279,336.71 147,415.86 131.920.85

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน

(หาร 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 147,415.86 x 0.01 / 365 = 4.04

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.01 / 365 = 3.61

บาท

7.65 4.04 3.61

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

1.15 0.61 0.54

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=147,415.86 x 0.0015 / 365 = 0.61

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.0015 / 365 = 0.54

บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 279,327.91 147,411.21 131,916.70

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
27,471.4320 14,497.6312

12,973.8008

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพิ ม

ขึ น

30,000/10.0881 = 2,973.8008หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1679 10.1679 10.1679

ในวันที  4 ลดหน่วยลงทุนจากการขายคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอัตรา 0.15 บาทต่อ
หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000 บาท

วันที 4 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุนแบบ

ปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)

279,327.91 147,411.21 131,916.70

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการรับซื อคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15

บาทต่อหน่วย

= 12,973.8008 x 0.15 = 1,946.07

บาท

1,946.07 1,946.07

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขาย

หน่วย 277,381.84 147,411.21 129,970.63

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000

บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=5,000 x 147,411.21 / 277,381.84 =

2,657.19

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 5,000 x 129,970.63 / 277,381.84

= 2,342.81 บาท

5,000.00 2,657.19 2,342.81

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย 282,381.84 150,068.40 132,313.44

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(/365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.01 / 365 = 4.11

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.01 / 365 = 3.63

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.0015 / 365 = 0.62

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.0015 / 365 =0..54

บาท

7.74 4.11 3.63

1.16 0.62 0.54

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 282,372.94 150,063.67 132,309.27

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

ลดจํานวนหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

= 1,946.07/ 10.1679 = 191.3935

หน่วย 27,280.0385 14,497.6312 12,782.4073

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.3509 10.3509 10.3509

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลาย
ทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อน
ผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทาง มีวันหยุดทําการ
ตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วัน ทําการถัด
ไป ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณี
กองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากไ
รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวัน
หยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัท
จัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้
รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ
และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการ
ของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน
ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุด ทําการต่อเนื องกันจนเป็น
เหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจาก
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน หน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้นและภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์
หรือ<0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง
ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดัง
กล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่
ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให ้
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูก
ต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูก
ต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วย เข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูล
ตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให ้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวัน
ที คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน
เดือน ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดยดําเนิน
การเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด
ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืน
หน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการ
แก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และ
การชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อม
ทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังตาม
2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง
1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็น

จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้
ขายคืน

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Brilliant Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  BPLUSM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 20,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 20,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 2,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ในกรณีจําเป็นอื นใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อโอกาสในการ สร้างผลตอบแทนที ดี และกระจายความเสี ยงในการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ ง หนี 
กึ งทุน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้าง
พื นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เป็นต้น

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 ทองคํา : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในทองคํา
 น้ํามันดิบ : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในน้ํามันดิบ
 สินค้าโภคภัณฑ ์: ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน
 หน่วย private equity : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity
 อื นๆ

     อื นๆ
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index Total Return Composite สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

2.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):5.00
หมายเหตุ:

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล MarktoMarket อาย ุ1  3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน
(%):10.00
หมายเหตุ:

4.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:

5.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

6.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจําในตลาดสิงคโปร์ สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงิน SGD โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ
(ETF) ทั งในและ/หรือต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั งแต่ 2 กองทุนขึ นไป โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ดังนี ตราสารทุน ตราสารหนี โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทาง
เลือก เช่น ทองคํา และ/หรือนํ้ามันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดตามประกาศ ก.ล.ต.
กําหนด นอกจากนี กองทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้
(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั นๆ ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนปลายทางโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนใดกองทุนหนึ งโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุน
อาจสามารถปรับเปลี ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ทั งนี กองทุนอาจลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง1) หรือทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (infra) ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุน
ในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื อนไข ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับไปลงทุนในกองทุนต้นทาง (Circle
investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนรวมอื นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกันได้อีก
(Cascade investment) 

กองทุนปลายทางอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ดังนั น กองทุนปลาย
ทางที กองทุนลงทุนจึงมีความเสี ยงมากกว่ากองทุนรวมอื น อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก
รวมทั งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) และอาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกันทั งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้กองทุนลงทุนได้

นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient portfolio management) ทั งนี เพื อให้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ มขึ น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกอง
ทุน อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงอาจทํา
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงจาก
อัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน
ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกอง
ทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าตอบแทน (loyalty fee หรือ rebate) ทั งในรูปจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วย จากการนําเงิน
ลงทุนของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ บริษัทจัดการจะนําเงินค่า
ตอบแทนเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สิน ลดลง
พร้อมแนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้
สํานักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อ
ผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงาน
ทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน การจัดแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวมด้วย
ก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสมเว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

BPLUS
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

BPLUS
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
return)

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือ
กําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow) ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละรายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5
วันทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั ง
จ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
1. บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื น
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม สั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่าง
ประเทศ หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay
เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการอื นใดอันจะ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ที ได้แจ้งความประสงค์ไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการอาจ
ดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกใ
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ แต่หากวัน
ดังกล่าวเป็นวันที ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยรายละเอียดการรับซื อคืนจะระบุไว้ในข้อ
7.4.1 (1) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และ/หรือวันส่งคําสั งล่วงหน้า ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน
7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้
7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยายระยะเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วงหน้าต่างไปจากเดิม
เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไป
จากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ
เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้
7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 
1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating) 
ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot)ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน
วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์
1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด
3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคาตลาด
ณวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล
5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 

1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ

2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา
และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้

รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR ไม่จ่าย
2. BPLUS ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. BPLUS ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการ
ก่อนการเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
ที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที 
ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายใ
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ บริษัทจัดการจะใช้อัตราผลตอบแทนหรือราคาล่าสุด
ที อยู่ในระบบในเวลาประมาณ 17:30 น. ของประเทศไทย ทั งนี ในกรณีที ระบบ Bloomberg ขัดข้อง หรือไม่สามารถเข้าถึง
ระบบได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงการใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงได้และเวลาภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งแรกหลังจากปิดจองซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติจําหน่าย
ได้ทั งหมด 150,000.00บาท และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ100,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย = 10
บาท มีรายได้จากดอกเบี ยค้างรับ 1,200 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ เพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย

วันที 1 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าเปิดจองซื อหน่วยลงทุน (บาท) 250,000.00 150,000.00 100,000.00

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=10,000 หน่วย x 10 = 100,000.00

บาท

รายได้จากดอกเบี ยค้างรับในวันแรก

1,200บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,200 x 150,000 / 250,000

= 720 บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,200 x 100,000 / 250,000

= 480 บาท

1,200.00 720.00 480.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน
251,200.00 150,720.00 100,480.00

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี 6.89 4.13 2.75

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.01/365= 4.13

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.01 / 365 = 2.75

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

(0.15%ต่อปี) 1.03 0.62 0.41

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.0015/365= 0.62

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.0015 / 365 = 0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 251,192.09 150,715.25 100,476.84

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 25,000.0000 15,000.0000 10,000.0000

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0476 10.0476 10.0476

วันที  2 เพิ มลดหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ1,000 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ30,000.00บาท

วันที 2 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
251,192.09 150,715.25 100,476.84

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

แต่ละชนิด (บาท) :

•รายการซื อหน่วยลงทุนแบบปรกติ

เพิ ม 5,000.00 บาท 5,000.00 5,000.00

•รายการขายคืนหน่วยลงทุนแบบ

ปรกต1ิ,000หน่วย

(1,000 X 10.0476)

10,047.60 10,047.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า

หลังปรับรายการซื อขายหน่วย
246,144.49 145,667.65 100,476.84

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,000 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,000 x 145,667.65 /

246,144.49= 591.80

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,000 x 100,476.84 /

246,144.49= 480.20

1,000.00 591.80 408.20

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้

จ่ายของกองทุน
247,144.49 146,259.45 100,885.04

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ

วัน (หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(+vat) = 1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.01/365 =

4.01

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.01 / 365 =

2.76

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล

ประโยชน์ (0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.0015/365 =

0.60

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.0015 / 365 =

0.41

6.77

1.01

4.01

0.60

2.76

0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 247,136.71 146,254.84 100,881.87

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

24,497.6312 14,497.6312 10,000.0000

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติ

เพิ ม

= 5,000.00/10.0476 = 497.6312

หน่วย

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติลด

ลง = 1,000.0000หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0881 10.0881 10.0881

วันที  3 เพิ มหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000.00 บาท
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200 บาท

วันที 3 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
247,136.71 146,254.84 100,881.87

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดชนิดรับซื อ

คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต(ิ30,000.00

บาท) 30,000.00 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขายหน่วย

277,136.71 146,254.84 130,881.87

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,200.00 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 2,200 x 146,254.84 / 277,136.71

= 1,161.02

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 2,200 x 130,881.87 / 277,136.71

= 1,038.98

2,200.00 1,161.02 1,038.98

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน 279,336.71 147,415.86 131.920.85

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน

(หาร 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 147,415.86 x 0.01 / 365 = 4.04

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.01 / 365 = 3.61

บาท

7.65 4.04 3.61

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

1.15 0.61 0.54

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=147,415.86 x 0.0015 / 365 = 0.61

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.0015 / 365 = 0.54

บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 279,327.91 147,411.21 131,916.70

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
27,471.4320 14,497.6312

12,973.8008

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพิ ม

ขึ น

30,000/10.0881 = 2,973.8008หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1679 10.1679 10.1679

ในวันที  4 ลดหน่วยลงทุนจากการขายคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอัตรา 0.15 บาทต่อ
หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000 บาท

วันที 4 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุนแบบ

ปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)

279,327.91 147,411.21 131,916.70

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการรับซื อคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15

บาทต่อหน่วย

= 12,973.8008 x 0.15 = 1,946.07

บาท

1,946.07 1,946.07

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขาย

หน่วย 277,381.84 147,411.21 129,970.63

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000

บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=5,000 x 147,411.21 / 277,381.84 =

2,657.19

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 5,000 x 129,970.63 / 277,381.84

= 2,342.81 บาท

5,000.00 2,657.19 2,342.81

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย 282,381.84 150,068.40 132,313.44

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(/365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.01 / 365 = 4.11

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.01 / 365 = 3.63

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.0015 / 365 = 0.62

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.0015 / 365 =0..54

บาท

7.74 4.11 3.63

1.16 0.62 0.54

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 282,372.94 150,063.67 132,309.27

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

ลดจํานวนหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

= 1,946.07/ 10.1679 = 191.3935

หน่วย 27,280.0385 14,497.6312 12,782.4073

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.3509 10.3509 10.3509

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลาย
ทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อน
ผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทาง มีวันหยุดทําการ
ตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วัน ทําการถัด
ไป ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณี
กองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากไ
รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวัน
หยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัท
จัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้
รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ
และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการ
ของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน
ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุด ทําการต่อเนื องกันจนเป็น
เหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจาก
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน หน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้นและภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์
หรือ<0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง
ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดัง
กล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่
ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให ้
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูก
ต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูก
ต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วย เข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูล
ตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให ้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวัน
ที คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน
เดือน ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดยดําเนิน
การเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด
ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืน
หน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการ
แก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และ
การชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อม
ทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังตาม
2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง
1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็น

จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้
ขายคืน

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Brilliant Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  BPLUSM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 20,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 20,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 2,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ในกรณีจําเป็นอื นใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อโอกาสในการ สร้างผลตอบแทนที ดี และกระจายความเสี ยงในการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ ง หนี 
กึ งทุน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้าง
พื นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เป็นต้น

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 ทองคํา : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในทองคํา
 น้ํามันดิบ : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในน้ํามันดิบ
 สินค้าโภคภัณฑ ์: ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน
 หน่วย private equity : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity
 อื นๆ

     อื นๆ
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index Total Return Composite สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

2.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):5.00
หมายเหตุ:

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล MarktoMarket อาย ุ1  3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน
(%):10.00
หมายเหตุ:

4.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:

5.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

6.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจําในตลาดสิงคโปร์ สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงิน SGD โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ
(ETF) ทั งในและ/หรือต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั งแต่ 2 กองทุนขึ นไป โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ดังนี ตราสารทุน ตราสารหนี โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทาง
เลือก เช่น ทองคํา และ/หรือนํ้ามันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดตามประกาศ ก.ล.ต.
กําหนด นอกจากนี กองทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้
(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั นๆ ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนปลายทางโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนใดกองทุนหนึ งโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุน
อาจสามารถปรับเปลี ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ทั งนี กองทุนอาจลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง1) หรือทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (infra) ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุน
ในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื อนไข ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับไปลงทุนในกองทุนต้นทาง (Circle
investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนรวมอื นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกันได้อีก
(Cascade investment) 

กองทุนปลายทางอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ดังนั น กองทุนปลาย
ทางที กองทุนลงทุนจึงมีความเสี ยงมากกว่ากองทุนรวมอื น อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก
รวมทั งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) และอาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกันทั งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้กองทุนลงทุนได้

นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient portfolio management) ทั งนี เพื อให้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ มขึ น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกอง
ทุน อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงอาจทํา
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงจาก
อัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน
ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกอง
ทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าตอบแทน (loyalty fee หรือ rebate) ทั งในรูปจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วย จากการนําเงิน
ลงทุนของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ บริษัทจัดการจะนําเงินค่า
ตอบแทนเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สิน ลดลง
พร้อมแนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้
สํานักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อ
ผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงาน
ทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน การจัดแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวมด้วย
ก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสมเว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

BPLUS
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

BPLUS
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
return)

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือ
กําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow) ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละรายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5
วันทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั ง
จ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
1. บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื น
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม สั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่าง
ประเทศ หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay
เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการอื นใดอันจะ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ที ได้แจ้งความประสงค์ไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการอาจ
ดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกใ
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ แต่หากวัน
ดังกล่าวเป็นวันที ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยรายละเอียดการรับซื อคืนจะระบุไว้ในข้อ
7.4.1 (1) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และ/หรือวันส่งคําสั งล่วงหน้า ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน
7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้
7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยายระยะเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วงหน้าต่างไปจากเดิม
เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไป
จากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ
เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้
7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 
1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating) 
ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot)ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน
วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์
1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด
3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคาตลาด
ณวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล
5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 

1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ

2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา
และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้

รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR ไม่จ่าย
2. BPLUS ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. BPLUS ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการ
ก่อนการเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
ที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที 
ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายใ
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ บริษัทจัดการจะใช้อัตราผลตอบแทนหรือราคาล่าสุด
ที อยู่ในระบบในเวลาประมาณ 17:30 น. ของประเทศไทย ทั งนี ในกรณีที ระบบ Bloomberg ขัดข้อง หรือไม่สามารถเข้าถึง
ระบบได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงการใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงได้และเวลาภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งแรกหลังจากปิดจองซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติจําหน่าย
ได้ทั งหมด 150,000.00บาท และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ100,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย = 10
บาท มีรายได้จากดอกเบี ยค้างรับ 1,200 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ เพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย

วันที 1 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าเปิดจองซื อหน่วยลงทุน (บาท) 250,000.00 150,000.00 100,000.00

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=10,000 หน่วย x 10 = 100,000.00

บาท

รายได้จากดอกเบี ยค้างรับในวันแรก

1,200บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,200 x 150,000 / 250,000

= 720 บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,200 x 100,000 / 250,000

= 480 บาท

1,200.00 720.00 480.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน
251,200.00 150,720.00 100,480.00

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี 6.89 4.13 2.75

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.01/365= 4.13

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.01 / 365 = 2.75

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

(0.15%ต่อปี) 1.03 0.62 0.41

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.0015/365= 0.62

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.0015 / 365 = 0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 251,192.09 150,715.25 100,476.84

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 25,000.0000 15,000.0000 10,000.0000

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0476 10.0476 10.0476

วันที  2 เพิ มลดหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ1,000 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ30,000.00บาท

วันที 2 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
251,192.09 150,715.25 100,476.84

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

แต่ละชนิด (บาท) :

•รายการซื อหน่วยลงทุนแบบปรกติ

เพิ ม 5,000.00 บาท 5,000.00 5,000.00

•รายการขายคืนหน่วยลงทุนแบบ

ปรกต1ิ,000หน่วย

(1,000 X 10.0476)

10,047.60 10,047.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า

หลังปรับรายการซื อขายหน่วย
246,144.49 145,667.65 100,476.84

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,000 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,000 x 145,667.65 /

246,144.49= 591.80

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,000 x 100,476.84 /

246,144.49= 480.20

1,000.00 591.80 408.20

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้

จ่ายของกองทุน
247,144.49 146,259.45 100,885.04

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ

วัน (หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(+vat) = 1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.01/365 =

4.01

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.01 / 365 =

2.76

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล

ประโยชน์ (0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.0015/365 =

0.60

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.0015 / 365 =

0.41

6.77

1.01

4.01

0.60

2.76

0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 247,136.71 146,254.84 100,881.87

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

24,497.6312 14,497.6312 10,000.0000

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติ

เพิ ม

= 5,000.00/10.0476 = 497.6312

หน่วย

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติลด

ลง = 1,000.0000หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0881 10.0881 10.0881

วันที  3 เพิ มหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000.00 บาท
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200 บาท

วันที 3 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
247,136.71 146,254.84 100,881.87

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดชนิดรับซื อ

คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต(ิ30,000.00

บาท) 30,000.00 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขายหน่วย

277,136.71 146,254.84 130,881.87

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,200.00 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 2,200 x 146,254.84 / 277,136.71

= 1,161.02

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 2,200 x 130,881.87 / 277,136.71

= 1,038.98

2,200.00 1,161.02 1,038.98

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน 279,336.71 147,415.86 131.920.85

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน

(หาร 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 147,415.86 x 0.01 / 365 = 4.04

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.01 / 365 = 3.61

บาท

7.65 4.04 3.61

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

1.15 0.61 0.54

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=147,415.86 x 0.0015 / 365 = 0.61

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.0015 / 365 = 0.54

บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 279,327.91 147,411.21 131,916.70

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
27,471.4320 14,497.6312

12,973.8008

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพิ ม

ขึ น

30,000/10.0881 = 2,973.8008หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1679 10.1679 10.1679

ในวันที  4 ลดหน่วยลงทุนจากการขายคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอัตรา 0.15 บาทต่อ
หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000 บาท

วันที 4 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุนแบบ

ปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)

279,327.91 147,411.21 131,916.70

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการรับซื อคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15

บาทต่อหน่วย

= 12,973.8008 x 0.15 = 1,946.07

บาท

1,946.07 1,946.07

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขาย

หน่วย 277,381.84 147,411.21 129,970.63

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000

บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=5,000 x 147,411.21 / 277,381.84 =

2,657.19

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 5,000 x 129,970.63 / 277,381.84

= 2,342.81 บาท

5,000.00 2,657.19 2,342.81

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย 282,381.84 150,068.40 132,313.44

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(/365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.01 / 365 = 4.11

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.01 / 365 = 3.63

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.0015 / 365 = 0.62

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.0015 / 365 =0..54

บาท

7.74 4.11 3.63

1.16 0.62 0.54

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 282,372.94 150,063.67 132,309.27

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

ลดจํานวนหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

= 1,946.07/ 10.1679 = 191.3935

หน่วย 27,280.0385 14,497.6312 12,782.4073

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.3509 10.3509 10.3509

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลาย
ทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อน
ผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทาง มีวันหยุดทําการ
ตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วัน ทําการถัด
ไป ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณี
กองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากไ
รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวัน
หยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัท
จัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้
รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ
และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการ
ของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน
ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุด ทําการต่อเนื องกันจนเป็น
เหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจาก
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน หน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้นและภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์
หรือ<0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง
ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดัง
กล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่
ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให ้
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูก
ต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูก
ต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วย เข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูล
ตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให ้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวัน
ที คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน
เดือน ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดยดําเนิน
การเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด
ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืน
หน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการ
แก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และ
การชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อม
ทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังตาม
2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง
1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็น

จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้
ขายคืน

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Brilliant Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  BPLUSM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 20,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 20,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 2,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ในกรณีจําเป็นอื นใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อโอกาสในการ สร้างผลตอบแทนที ดี และกระจายความเสี ยงในการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ ง หนี 
กึ งทุน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้าง
พื นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เป็นต้น

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 ทองคํา : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในทองคํา
 น้ํามันดิบ : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในน้ํามันดิบ
 สินค้าโภคภัณฑ ์: ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน
 หน่วย private equity : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity
 อื นๆ

     อื นๆ
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index Total Return Composite สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

2.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):5.00
หมายเหตุ:

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล MarktoMarket อาย ุ1  3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน
(%):10.00
หมายเหตุ:

4.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:

5.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

6.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจําในตลาดสิงคโปร์ สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงิน SGD โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ
(ETF) ทั งในและ/หรือต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั งแต่ 2 กองทุนขึ นไป โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ดังนี ตราสารทุน ตราสารหนี โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทาง
เลือก เช่น ทองคํา และ/หรือนํ้ามันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดตามประกาศ ก.ล.ต.
กําหนด นอกจากนี กองทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้
(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั นๆ ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนปลายทางโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนใดกองทุนหนึ งโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุน
อาจสามารถปรับเปลี ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ทั งนี กองทุนอาจลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง1) หรือทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (infra) ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุน
ในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื อนไข ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับไปลงทุนในกองทุนต้นทาง (Circle
investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนรวมอื นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกันได้อีก
(Cascade investment) 

กองทุนปลายทางอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ดังนั น กองทุนปลาย
ทางที กองทุนลงทุนจึงมีความเสี ยงมากกว่ากองทุนรวมอื น อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก
รวมทั งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) และอาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกันทั งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้กองทุนลงทุนได้

นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient portfolio management) ทั งนี เพื อให้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ มขึ น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกอง
ทุน อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงอาจทํา
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงจาก
อัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน
ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกอง
ทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าตอบแทน (loyalty fee หรือ rebate) ทั งในรูปจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วย จากการนําเงิน
ลงทุนของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ บริษัทจัดการจะนําเงินค่า
ตอบแทนเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สิน ลดลง
พร้อมแนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้
สํานักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อ
ผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงาน
ทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน การจัดแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวมด้วย
ก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสมเว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

BPLUS
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

BPLUS
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
return)

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือ
กําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow) ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละรายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5
วันทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั ง
จ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
1. บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื น
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม สั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่าง
ประเทศ หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay
เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการอื นใดอันจะ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ที ได้แจ้งความประสงค์ไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการอาจ
ดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกใ
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ แต่หากวัน
ดังกล่าวเป็นวันที ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยรายละเอียดการรับซื อคืนจะระบุไว้ในข้อ
7.4.1 (1) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และ/หรือวันส่งคําสั งล่วงหน้า ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน
7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้
7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยายระยะเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วงหน้าต่างไปจากเดิม
เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไป
จากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ
เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้
7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 
1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating) 
ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot)ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน
วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์
1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด
3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคาตลาด
ณวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล
5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 

1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ

2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา
และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้

รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR ไม่จ่าย
2. BPLUS ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. BPLUS ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการ
ก่อนการเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
ที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที 
ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายใ
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ บริษัทจัดการจะใช้อัตราผลตอบแทนหรือราคาล่าสุด
ที อยู่ในระบบในเวลาประมาณ 17:30 น. ของประเทศไทย ทั งนี ในกรณีที ระบบ Bloomberg ขัดข้อง หรือไม่สามารถเข้าถึง
ระบบได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงการใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงได้และเวลาภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งแรกหลังจากปิดจองซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติจําหน่าย
ได้ทั งหมด 150,000.00บาท และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ100,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย = 10
บาท มีรายได้จากดอกเบี ยค้างรับ 1,200 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ เพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย

วันที 1 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าเปิดจองซื อหน่วยลงทุน (บาท) 250,000.00 150,000.00 100,000.00

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=10,000 หน่วย x 10 = 100,000.00

บาท

รายได้จากดอกเบี ยค้างรับในวันแรก

1,200บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,200 x 150,000 / 250,000

= 720 บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,200 x 100,000 / 250,000

= 480 บาท

1,200.00 720.00 480.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน
251,200.00 150,720.00 100,480.00

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี 6.89 4.13 2.75

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.01/365= 4.13

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.01 / 365 = 2.75

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

(0.15%ต่อปี) 1.03 0.62 0.41

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.0015/365= 0.62

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.0015 / 365 = 0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 251,192.09 150,715.25 100,476.84

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 25,000.0000 15,000.0000 10,000.0000

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0476 10.0476 10.0476

วันที  2 เพิ มลดหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ1,000 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ30,000.00บาท

วันที 2 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
251,192.09 150,715.25 100,476.84

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

แต่ละชนิด (บาท) :

•รายการซื อหน่วยลงทุนแบบปรกติ

เพิ ม 5,000.00 บาท 5,000.00 5,000.00

•รายการขายคืนหน่วยลงทุนแบบ

ปรกต1ิ,000หน่วย

(1,000 X 10.0476)

10,047.60 10,047.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า

หลังปรับรายการซื อขายหน่วย
246,144.49 145,667.65 100,476.84

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,000 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,000 x 145,667.65 /

246,144.49= 591.80

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,000 x 100,476.84 /

246,144.49= 480.20

1,000.00 591.80 408.20

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้

จ่ายของกองทุน
247,144.49 146,259.45 100,885.04

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ

วัน (หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(+vat) = 1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.01/365 =

4.01

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.01 / 365 =

2.76

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล

ประโยชน์ (0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.0015/365 =

0.60

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.0015 / 365 =

0.41

6.77

1.01

4.01

0.60

2.76

0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 247,136.71 146,254.84 100,881.87

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

24,497.6312 14,497.6312 10,000.0000

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติ

เพิ ม

= 5,000.00/10.0476 = 497.6312

หน่วย

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติลด

ลง = 1,000.0000หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0881 10.0881 10.0881

วันที  3 เพิ มหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000.00 บาท
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200 บาท

วันที 3 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
247,136.71 146,254.84 100,881.87

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดชนิดรับซื อ

คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต(ิ30,000.00

บาท) 30,000.00 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขายหน่วย

277,136.71 146,254.84 130,881.87

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,200.00 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 2,200 x 146,254.84 / 277,136.71

= 1,161.02

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 2,200 x 130,881.87 / 277,136.71

= 1,038.98

2,200.00 1,161.02 1,038.98

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน 279,336.71 147,415.86 131.920.85

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน

(หาร 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 147,415.86 x 0.01 / 365 = 4.04

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.01 / 365 = 3.61

บาท

7.65 4.04 3.61

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

1.15 0.61 0.54

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=147,415.86 x 0.0015 / 365 = 0.61

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.0015 / 365 = 0.54

บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 279,327.91 147,411.21 131,916.70

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
27,471.4320 14,497.6312

12,973.8008

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพิ ม

ขึ น

30,000/10.0881 = 2,973.8008หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1679 10.1679 10.1679

ในวันที  4 ลดหน่วยลงทุนจากการขายคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอัตรา 0.15 บาทต่อ
หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000 บาท

วันที 4 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุนแบบ

ปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)

279,327.91 147,411.21 131,916.70

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการรับซื อคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15

บาทต่อหน่วย

= 12,973.8008 x 0.15 = 1,946.07

บาท

1,946.07 1,946.07

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขาย

หน่วย 277,381.84 147,411.21 129,970.63

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000

บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=5,000 x 147,411.21 / 277,381.84 =

2,657.19

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 5,000 x 129,970.63 / 277,381.84

= 2,342.81 บาท

5,000.00 2,657.19 2,342.81

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย 282,381.84 150,068.40 132,313.44

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(/365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.01 / 365 = 4.11

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.01 / 365 = 3.63

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.0015 / 365 = 0.62

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.0015 / 365 =0..54

บาท

7.74 4.11 3.63

1.16 0.62 0.54

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 282,372.94 150,063.67 132,309.27

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

ลดจํานวนหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

= 1,946.07/ 10.1679 = 191.3935

หน่วย 27,280.0385 14,497.6312 12,782.4073

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.3509 10.3509 10.3509

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลาย
ทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อน
ผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทาง มีวันหยุดทําการ
ตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วัน ทําการถัด
ไป ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณี
กองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากไ
รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวัน
หยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัท
จัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้
รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ
และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการ
ของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน
ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุด ทําการต่อเนื องกันจนเป็น
เหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจาก
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน หน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้นและภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์
หรือ<0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง
ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดัง
กล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่
ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให ้
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูก
ต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูก
ต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วย เข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูล
ตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให ้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวัน
ที คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน
เดือน ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดยดําเนิน
การเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด
ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืน
หน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการ
แก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และ
การชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อม
ทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังตาม
2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง
1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็น

จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้
ขายคืน

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Brilliant Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  BPLUSM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 20,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 20,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 2,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ในกรณีจําเป็นอื นใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อโอกาสในการ สร้างผลตอบแทนที ดี และกระจายความเสี ยงในการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ ง หนี 
กึ งทุน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้าง
พื นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เป็นต้น

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 ทองคํา : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในทองคํา
 น้ํามันดิบ : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในน้ํามันดิบ
 สินค้าโภคภัณฑ ์: ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน
 หน่วย private equity : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity
 อื นๆ

     อื นๆ
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index Total Return Composite สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

2.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):5.00
หมายเหตุ:

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล MarktoMarket อาย ุ1  3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน
(%):10.00
หมายเหตุ:

4.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:

5.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

6.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจําในตลาดสิงคโปร์ สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงิน SGD โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ
(ETF) ทั งในและ/หรือต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั งแต่ 2 กองทุนขึ นไป โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ดังนี ตราสารทุน ตราสารหนี โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทาง
เลือก เช่น ทองคํา และ/หรือนํ้ามันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดตามประกาศ ก.ล.ต.
กําหนด นอกจากนี กองทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้
(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั นๆ ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนปลายทางโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนใดกองทุนหนึ งโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุน
อาจสามารถปรับเปลี ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ทั งนี กองทุนอาจลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง1) หรือทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (infra) ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุน
ในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื อนไข ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับไปลงทุนในกองทุนต้นทาง (Circle
investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนรวมอื นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกันได้อีก
(Cascade investment) 

กองทุนปลายทางอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ดังนั น กองทุนปลาย
ทางที กองทุนลงทุนจึงมีความเสี ยงมากกว่ากองทุนรวมอื น อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก
รวมทั งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) และอาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกันทั งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้กองทุนลงทุนได้

นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient portfolio management) ทั งนี เพื อให้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ มขึ น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกอง
ทุน อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงอาจทํา
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงจาก
อัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน
ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกอง
ทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าตอบแทน (loyalty fee หรือ rebate) ทั งในรูปจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วย จากการนําเงิน
ลงทุนของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ บริษัทจัดการจะนําเงินค่า
ตอบแทนเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สิน ลดลง
พร้อมแนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้
สํานักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อ
ผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงาน
ทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน การจัดแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวมด้วย
ก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสมเว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

BPLUS
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

BPLUS
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
return)

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือ
กําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow) ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละรายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5
วันทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั ง
จ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
1. บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื น
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม สั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่าง
ประเทศ หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay
เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการอื นใดอันจะ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ที ได้แจ้งความประสงค์ไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการอาจ
ดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกใ
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ แต่หากวัน
ดังกล่าวเป็นวันที ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยรายละเอียดการรับซื อคืนจะระบุไว้ในข้อ
7.4.1 (1) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และ/หรือวันส่งคําสั งล่วงหน้า ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน
7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้
7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยายระยะเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วงหน้าต่างไปจากเดิม
เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไป
จากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ
เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้
7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 
1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating) 
ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot)ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน
วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์
1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด
3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคาตลาด
ณวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล
5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 

1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ

2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา
และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้

รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR ไม่จ่าย
2. BPLUS ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. BPLUS ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการ
ก่อนการเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
ที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที 
ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายใ
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ บริษัทจัดการจะใช้อัตราผลตอบแทนหรือราคาล่าสุด
ที อยู่ในระบบในเวลาประมาณ 17:30 น. ของประเทศไทย ทั งนี ในกรณีที ระบบ Bloomberg ขัดข้อง หรือไม่สามารถเข้าถึง
ระบบได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงการใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงได้และเวลาภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งแรกหลังจากปิดจองซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติจําหน่าย
ได้ทั งหมด 150,000.00บาท และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ100,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย = 10
บาท มีรายได้จากดอกเบี ยค้างรับ 1,200 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ เพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย

วันที 1 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าเปิดจองซื อหน่วยลงทุน (บาท) 250,000.00 150,000.00 100,000.00

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=10,000 หน่วย x 10 = 100,000.00

บาท

รายได้จากดอกเบี ยค้างรับในวันแรก

1,200บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,200 x 150,000 / 250,000

= 720 บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,200 x 100,000 / 250,000

= 480 บาท

1,200.00 720.00 480.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน
251,200.00 150,720.00 100,480.00

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี 6.89 4.13 2.75

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.01/365= 4.13

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.01 / 365 = 2.75

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

(0.15%ต่อปี) 1.03 0.62 0.41

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.0015/365= 0.62

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.0015 / 365 = 0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 251,192.09 150,715.25 100,476.84

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 25,000.0000 15,000.0000 10,000.0000

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0476 10.0476 10.0476

วันที  2 เพิ มลดหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ1,000 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ30,000.00บาท

วันที 2 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
251,192.09 150,715.25 100,476.84

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

แต่ละชนิด (บาท) :

•รายการซื อหน่วยลงทุนแบบปรกติ

เพิ ม 5,000.00 บาท 5,000.00 5,000.00

•รายการขายคืนหน่วยลงทุนแบบ

ปรกต1ิ,000หน่วย

(1,000 X 10.0476)

10,047.60 10,047.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า

หลังปรับรายการซื อขายหน่วย
246,144.49 145,667.65 100,476.84

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,000 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,000 x 145,667.65 /

246,144.49= 591.80

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,000 x 100,476.84 /

246,144.49= 480.20

1,000.00 591.80 408.20

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้

จ่ายของกองทุน
247,144.49 146,259.45 100,885.04

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ

วัน (หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(+vat) = 1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.01/365 =

4.01

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.01 / 365 =

2.76

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล

ประโยชน์ (0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.0015/365 =

0.60

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.0015 / 365 =

0.41

6.77

1.01

4.01

0.60

2.76

0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 247,136.71 146,254.84 100,881.87

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

24,497.6312 14,497.6312 10,000.0000

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติ

เพิ ม

= 5,000.00/10.0476 = 497.6312

หน่วย

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติลด

ลง = 1,000.0000หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0881 10.0881 10.0881

วันที  3 เพิ มหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000.00 บาท
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200 บาท

วันที 3 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
247,136.71 146,254.84 100,881.87

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดชนิดรับซื อ

คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต(ิ30,000.00

บาท) 30,000.00 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขายหน่วย

277,136.71 146,254.84 130,881.87

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,200.00 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 2,200 x 146,254.84 / 277,136.71

= 1,161.02

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 2,200 x 130,881.87 / 277,136.71

= 1,038.98

2,200.00 1,161.02 1,038.98

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน 279,336.71 147,415.86 131.920.85

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน

(หาร 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 147,415.86 x 0.01 / 365 = 4.04

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.01 / 365 = 3.61

บาท

7.65 4.04 3.61

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

1.15 0.61 0.54

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=147,415.86 x 0.0015 / 365 = 0.61

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.0015 / 365 = 0.54

บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 279,327.91 147,411.21 131,916.70

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
27,471.4320 14,497.6312

12,973.8008

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพิ ม

ขึ น

30,000/10.0881 = 2,973.8008หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1679 10.1679 10.1679

ในวันที  4 ลดหน่วยลงทุนจากการขายคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอัตรา 0.15 บาทต่อ
หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000 บาท

วันที 4 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุนแบบ

ปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)

279,327.91 147,411.21 131,916.70

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการรับซื อคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15

บาทต่อหน่วย

= 12,973.8008 x 0.15 = 1,946.07

บาท

1,946.07 1,946.07

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขาย

หน่วย 277,381.84 147,411.21 129,970.63

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000

บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=5,000 x 147,411.21 / 277,381.84 =

2,657.19

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 5,000 x 129,970.63 / 277,381.84

= 2,342.81 บาท

5,000.00 2,657.19 2,342.81

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย 282,381.84 150,068.40 132,313.44

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(/365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.01 / 365 = 4.11

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.01 / 365 = 3.63

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.0015 / 365 = 0.62

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.0015 / 365 =0..54

บาท

7.74 4.11 3.63

1.16 0.62 0.54

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 282,372.94 150,063.67 132,309.27

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

ลดจํานวนหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

= 1,946.07/ 10.1679 = 191.3935

หน่วย 27,280.0385 14,497.6312 12,782.4073

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.3509 10.3509 10.3509

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลาย
ทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อน
ผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทาง มีวันหยุดทําการ
ตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วัน ทําการถัด
ไป ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณี
กองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากไ
รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวัน
หยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัท
จัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้
รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ
และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการ
ของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน
ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุด ทําการต่อเนื องกันจนเป็น
เหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจาก
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน หน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้นและภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์
หรือ<0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง
ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดัง
กล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่
ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให ้
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูก
ต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูก
ต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วย เข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูล
ตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให ้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวัน
ที คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน
เดือน ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดยดําเนิน
การเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด
ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืน
หน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการ
แก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และ
การชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อม
ทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังตาม
2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง
1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็น

จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้
ขายคืน

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Brilliant Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  BPLUSM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 20,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 20,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 2,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ในกรณีจําเป็นอื นใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อโอกาสในการ สร้างผลตอบแทนที ดี และกระจายความเสี ยงในการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ ง หนี 
กึ งทุน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้าง
พื นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เป็นต้น

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 ทองคํา : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในทองคํา
 น้ํามันดิบ : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในน้ํามันดิบ
 สินค้าโภคภัณฑ ์: ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน
 หน่วย private equity : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity
 อื นๆ

     อื นๆ
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index Total Return Composite สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

2.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):5.00
หมายเหตุ:

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล MarktoMarket อาย ุ1  3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน
(%):10.00
หมายเหตุ:

4.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:

5.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

6.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจําในตลาดสิงคโปร์ สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงิน SGD โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ
(ETF) ทั งในและ/หรือต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั งแต่ 2 กองทุนขึ นไป โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ดังนี ตราสารทุน ตราสารหนี โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทาง
เลือก เช่น ทองคํา และ/หรือนํ้ามันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดตามประกาศ ก.ล.ต.
กําหนด นอกจากนี กองทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้
(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั นๆ ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนปลายทางโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนใดกองทุนหนึ งโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุน
อาจสามารถปรับเปลี ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ทั งนี กองทุนอาจลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง1) หรือทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (infra) ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุน
ในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื อนไข ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับไปลงทุนในกองทุนต้นทาง (Circle
investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนรวมอื นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกันได้อีก
(Cascade investment) 

กองทุนปลายทางอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ดังนั น กองทุนปลาย
ทางที กองทุนลงทุนจึงมีความเสี ยงมากกว่ากองทุนรวมอื น อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก
รวมทั งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) และอาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกันทั งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้กองทุนลงทุนได้

นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient portfolio management) ทั งนี เพื อให้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ มขึ น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกอง
ทุน อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงอาจทํา
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงจาก
อัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน
ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกอง
ทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าตอบแทน (loyalty fee หรือ rebate) ทั งในรูปจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วย จากการนําเงิน
ลงทุนของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ บริษัทจัดการจะนําเงินค่า
ตอบแทนเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สิน ลดลง
พร้อมแนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้
สํานักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อ
ผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงาน
ทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน การจัดแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวมด้วย
ก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสมเว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

BPLUS
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

BPLUS
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
return)

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือ
กําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow) ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละรายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5
วันทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั ง
จ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
1. บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื น
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม สั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่าง
ประเทศ หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay
เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการอื นใดอันจะ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ที ได้แจ้งความประสงค์ไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการอาจ
ดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกใ
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ แต่หากวัน
ดังกล่าวเป็นวันที ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยรายละเอียดการรับซื อคืนจะระบุไว้ในข้อ
7.4.1 (1) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และ/หรือวันส่งคําสั งล่วงหน้า ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน
7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้
7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยายระยะเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วงหน้าต่างไปจากเดิม
เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไป
จากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ
เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้
7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 
1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating) 
ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot)ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน
วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์
1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด
3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคาตลาด
ณวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล
5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 

1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ

2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา
และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้

รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR ไม่จ่าย
2. BPLUS ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. BPLUS ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการ
ก่อนการเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
ที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที 
ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายใ
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ บริษัทจัดการจะใช้อัตราผลตอบแทนหรือราคาล่าสุด
ที อยู่ในระบบในเวลาประมาณ 17:30 น. ของประเทศไทย ทั งนี ในกรณีที ระบบ Bloomberg ขัดข้อง หรือไม่สามารถเข้าถึง
ระบบได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงการใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงได้และเวลาภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งแรกหลังจากปิดจองซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติจําหน่าย
ได้ทั งหมด 150,000.00บาท และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ100,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย = 10
บาท มีรายได้จากดอกเบี ยค้างรับ 1,200 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ เพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย

วันที 1 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าเปิดจองซื อหน่วยลงทุน (บาท) 250,000.00 150,000.00 100,000.00

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=10,000 หน่วย x 10 = 100,000.00

บาท

รายได้จากดอกเบี ยค้างรับในวันแรก

1,200บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,200 x 150,000 / 250,000

= 720 บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,200 x 100,000 / 250,000

= 480 บาท

1,200.00 720.00 480.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน
251,200.00 150,720.00 100,480.00

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี 6.89 4.13 2.75

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.01/365= 4.13

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.01 / 365 = 2.75

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

(0.15%ต่อปี) 1.03 0.62 0.41

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.0015/365= 0.62

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.0015 / 365 = 0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 251,192.09 150,715.25 100,476.84

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 25,000.0000 15,000.0000 10,000.0000

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0476 10.0476 10.0476

วันที  2 เพิ มลดหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ1,000 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ30,000.00บาท

วันที 2 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
251,192.09 150,715.25 100,476.84

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

แต่ละชนิด (บาท) :

•รายการซื อหน่วยลงทุนแบบปรกติ

เพิ ม 5,000.00 บาท 5,000.00 5,000.00

•รายการขายคืนหน่วยลงทุนแบบ

ปรกต1ิ,000หน่วย

(1,000 X 10.0476)

10,047.60 10,047.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า

หลังปรับรายการซื อขายหน่วย
246,144.49 145,667.65 100,476.84

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,000 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,000 x 145,667.65 /

246,144.49= 591.80

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,000 x 100,476.84 /

246,144.49= 480.20

1,000.00 591.80 408.20

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้

จ่ายของกองทุน
247,144.49 146,259.45 100,885.04

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ

วัน (หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(+vat) = 1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.01/365 =

4.01

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.01 / 365 =

2.76

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล

ประโยชน์ (0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.0015/365 =

0.60

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.0015 / 365 =

0.41

6.77

1.01

4.01

0.60

2.76

0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 247,136.71 146,254.84 100,881.87

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

24,497.6312 14,497.6312 10,000.0000

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติ

เพิ ม

= 5,000.00/10.0476 = 497.6312

หน่วย

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติลด

ลง = 1,000.0000หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0881 10.0881 10.0881

วันที  3 เพิ มหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000.00 บาท
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200 บาท

วันที 3 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
247,136.71 146,254.84 100,881.87

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดชนิดรับซื อ

คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต(ิ30,000.00

บาท) 30,000.00 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขายหน่วย

277,136.71 146,254.84 130,881.87

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,200.00 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 2,200 x 146,254.84 / 277,136.71

= 1,161.02

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 2,200 x 130,881.87 / 277,136.71

= 1,038.98

2,200.00 1,161.02 1,038.98

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน 279,336.71 147,415.86 131.920.85

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน

(หาร 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 147,415.86 x 0.01 / 365 = 4.04

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.01 / 365 = 3.61

บาท

7.65 4.04 3.61

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

1.15 0.61 0.54

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=147,415.86 x 0.0015 / 365 = 0.61

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.0015 / 365 = 0.54

บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 279,327.91 147,411.21 131,916.70

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
27,471.4320 14,497.6312

12,973.8008

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพิ ม

ขึ น

30,000/10.0881 = 2,973.8008หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1679 10.1679 10.1679

ในวันที  4 ลดหน่วยลงทุนจากการขายคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอัตรา 0.15 บาทต่อ
หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000 บาท

วันที 4 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุนแบบ

ปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)

279,327.91 147,411.21 131,916.70

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการรับซื อคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15

บาทต่อหน่วย

= 12,973.8008 x 0.15 = 1,946.07

บาท

1,946.07 1,946.07

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขาย

หน่วย 277,381.84 147,411.21 129,970.63

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000

บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=5,000 x 147,411.21 / 277,381.84 =

2,657.19

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 5,000 x 129,970.63 / 277,381.84

= 2,342.81 บาท

5,000.00 2,657.19 2,342.81

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย 282,381.84 150,068.40 132,313.44

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(/365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.01 / 365 = 4.11

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.01 / 365 = 3.63

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.0015 / 365 = 0.62

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.0015 / 365 =0..54

บาท

7.74 4.11 3.63

1.16 0.62 0.54

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 282,372.94 150,063.67 132,309.27

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

ลดจํานวนหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

= 1,946.07/ 10.1679 = 191.3935

หน่วย 27,280.0385 14,497.6312 12,782.4073

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.3509 10.3509 10.3509

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลาย
ทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อน
ผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทาง มีวันหยุดทําการ
ตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วัน ทําการถัด
ไป ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณี
กองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากไ
รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวัน
หยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัท
จัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้
รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ
และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการ
ของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน
ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุด ทําการต่อเนื องกันจนเป็น
เหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจาก
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน หน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้นและภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์
หรือ<0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง
ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดัง
กล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่
ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให ้
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูก
ต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูก
ต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วย เข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูล
ตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให ้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวัน
ที คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน
เดือน ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดยดําเนิน
การเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด
ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืน
หน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการ
แก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และ
การชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อม
ทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังตาม
2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง
1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็น

จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้
ขายคืน

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Brilliant Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  BPLUSM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 20,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 20,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 2,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ในกรณีจําเป็นอื นใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อโอกาสในการ สร้างผลตอบแทนที ดี และกระจายความเสี ยงในการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ ง หนี 
กึ งทุน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้าง
พื นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เป็นต้น

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 ทองคํา : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในทองคํา
 น้ํามันดิบ : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในน้ํามันดิบ
 สินค้าโภคภัณฑ ์: ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน
 หน่วย private equity : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity
 อื นๆ

     อื นๆ
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index Total Return Composite สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

2.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):5.00
หมายเหตุ:

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล MarktoMarket อาย ุ1  3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน
(%):10.00
หมายเหตุ:

4.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:

5.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

6.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจําในตลาดสิงคโปร์ สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงิน SGD โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ
(ETF) ทั งในและ/หรือต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั งแต่ 2 กองทุนขึ นไป โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ดังนี ตราสารทุน ตราสารหนี โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทาง
เลือก เช่น ทองคํา และ/หรือนํ้ามันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดตามประกาศ ก.ล.ต.
กําหนด นอกจากนี กองทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้
(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั นๆ ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนปลายทางโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนใดกองทุนหนึ งโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุน
อาจสามารถปรับเปลี ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ทั งนี กองทุนอาจลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง1) หรือทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (infra) ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุน
ในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื อนไข ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับไปลงทุนในกองทุนต้นทาง (Circle
investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนรวมอื นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกันได้อีก
(Cascade investment) 

กองทุนปลายทางอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ดังนั น กองทุนปลาย
ทางที กองทุนลงทุนจึงมีความเสี ยงมากกว่ากองทุนรวมอื น อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก
รวมทั งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) และอาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกันทั งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้กองทุนลงทุนได้

นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient portfolio management) ทั งนี เพื อให้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ มขึ น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกอง
ทุน อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงอาจทํา
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงจาก
อัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน
ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกอง
ทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าตอบแทน (loyalty fee หรือ rebate) ทั งในรูปจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วย จากการนําเงิน
ลงทุนของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ บริษัทจัดการจะนําเงินค่า
ตอบแทนเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สิน ลดลง
พร้อมแนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้
สํานักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อ
ผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงาน
ทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน การจัดแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวมด้วย
ก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสมเว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

BPLUS
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

BPLUS
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
return)

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือ
กําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow) ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละรายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5
วันทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั ง
จ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
1. บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื น
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม สั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่าง
ประเทศ หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay
เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการอื นใดอันจะ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ที ได้แจ้งความประสงค์ไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการอาจ
ดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกใ
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ แต่หากวัน
ดังกล่าวเป็นวันที ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยรายละเอียดการรับซื อคืนจะระบุไว้ในข้อ
7.4.1 (1) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และ/หรือวันส่งคําสั งล่วงหน้า ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน
7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้
7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยายระยะเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วงหน้าต่างไปจากเดิม
เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไป
จากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ
เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้
7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 
1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating) 
ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot)ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน
วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์
1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด
3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคาตลาด
ณวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล
5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 

1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ

2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา
และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้

รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR ไม่จ่าย
2. BPLUS ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. BPLUS ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการ
ก่อนการเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
ที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที 
ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายใ
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ บริษัทจัดการจะใช้อัตราผลตอบแทนหรือราคาล่าสุด
ที อยู่ในระบบในเวลาประมาณ 17:30 น. ของประเทศไทย ทั งนี ในกรณีที ระบบ Bloomberg ขัดข้อง หรือไม่สามารถเข้าถึง
ระบบได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงการใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงได้และเวลาภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งแรกหลังจากปิดจองซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติจําหน่าย
ได้ทั งหมด 150,000.00บาท และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ100,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย = 10
บาท มีรายได้จากดอกเบี ยค้างรับ 1,200 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ เพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย

วันที 1 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าเปิดจองซื อหน่วยลงทุน (บาท) 250,000.00 150,000.00 100,000.00

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=10,000 หน่วย x 10 = 100,000.00

บาท

รายได้จากดอกเบี ยค้างรับในวันแรก

1,200บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,200 x 150,000 / 250,000

= 720 บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,200 x 100,000 / 250,000

= 480 บาท

1,200.00 720.00 480.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน
251,200.00 150,720.00 100,480.00

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี 6.89 4.13 2.75

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.01/365= 4.13

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.01 / 365 = 2.75

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

(0.15%ต่อปี) 1.03 0.62 0.41

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.0015/365= 0.62

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.0015 / 365 = 0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 251,192.09 150,715.25 100,476.84

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 25,000.0000 15,000.0000 10,000.0000

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0476 10.0476 10.0476

วันที  2 เพิ มลดหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ1,000 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ30,000.00บาท

วันที 2 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
251,192.09 150,715.25 100,476.84

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

แต่ละชนิด (บาท) :

•รายการซื อหน่วยลงทุนแบบปรกติ

เพิ ม 5,000.00 บาท 5,000.00 5,000.00

•รายการขายคืนหน่วยลงทุนแบบ

ปรกต1ิ,000หน่วย

(1,000 X 10.0476)

10,047.60 10,047.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า

หลังปรับรายการซื อขายหน่วย
246,144.49 145,667.65 100,476.84

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,000 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,000 x 145,667.65 /

246,144.49= 591.80

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,000 x 100,476.84 /

246,144.49= 480.20

1,000.00 591.80 408.20

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้

จ่ายของกองทุน
247,144.49 146,259.45 100,885.04

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ

วัน (หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(+vat) = 1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.01/365 =

4.01

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.01 / 365 =

2.76

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล

ประโยชน์ (0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.0015/365 =

0.60

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.0015 / 365 =

0.41

6.77

1.01

4.01

0.60

2.76

0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 247,136.71 146,254.84 100,881.87

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

24,497.6312 14,497.6312 10,000.0000

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติ

เพิ ม

= 5,000.00/10.0476 = 497.6312

หน่วย

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติลด

ลง = 1,000.0000หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0881 10.0881 10.0881

วันที  3 เพิ มหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000.00 บาท
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200 บาท

วันที 3 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
247,136.71 146,254.84 100,881.87

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดชนิดรับซื อ

คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต(ิ30,000.00

บาท) 30,000.00 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขายหน่วย

277,136.71 146,254.84 130,881.87

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,200.00 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 2,200 x 146,254.84 / 277,136.71

= 1,161.02

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 2,200 x 130,881.87 / 277,136.71

= 1,038.98

2,200.00 1,161.02 1,038.98

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน 279,336.71 147,415.86 131.920.85

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน

(หาร 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 147,415.86 x 0.01 / 365 = 4.04

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.01 / 365 = 3.61

บาท

7.65 4.04 3.61

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

1.15 0.61 0.54

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=147,415.86 x 0.0015 / 365 = 0.61

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.0015 / 365 = 0.54

บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 279,327.91 147,411.21 131,916.70

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
27,471.4320 14,497.6312

12,973.8008

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพิ ม

ขึ น

30,000/10.0881 = 2,973.8008หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1679 10.1679 10.1679

ในวันที  4 ลดหน่วยลงทุนจากการขายคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอัตรา 0.15 บาทต่อ
หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000 บาท

วันที 4 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุนแบบ

ปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)

279,327.91 147,411.21 131,916.70

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการรับซื อคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15

บาทต่อหน่วย

= 12,973.8008 x 0.15 = 1,946.07

บาท

1,946.07 1,946.07

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขาย

หน่วย 277,381.84 147,411.21 129,970.63

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000

บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=5,000 x 147,411.21 / 277,381.84 =

2,657.19

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 5,000 x 129,970.63 / 277,381.84

= 2,342.81 บาท

5,000.00 2,657.19 2,342.81

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย 282,381.84 150,068.40 132,313.44

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(/365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.01 / 365 = 4.11

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.01 / 365 = 3.63

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.0015 / 365 = 0.62

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.0015 / 365 =0..54

บาท

7.74 4.11 3.63

1.16 0.62 0.54

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 282,372.94 150,063.67 132,309.27

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

ลดจํานวนหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

= 1,946.07/ 10.1679 = 191.3935

หน่วย 27,280.0385 14,497.6312 12,782.4073

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.3509 10.3509 10.3509

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลาย
ทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อน
ผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทาง มีวันหยุดทําการ
ตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วัน ทําการถัด
ไป ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณี
กองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากไ
รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวัน
หยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัท
จัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้
รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ
และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการ
ของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน
ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุด ทําการต่อเนื องกันจนเป็น
เหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจาก
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน หน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้นและภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์
หรือ<0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง
ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดัง
กล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่
ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให ้
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูก
ต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูก
ต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วย เข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูล
ตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให ้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวัน
ที คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน
เดือน ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดยดําเนิน
การเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด
ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืน
หน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการ
แก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และ
การชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อม
ทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังตาม
2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง
1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็น

จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้
ขายคืน

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Brilliant Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  BPLUSM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 20,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 20,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 2,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ในกรณีจําเป็นอื นใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อโอกาสในการ สร้างผลตอบแทนที ดี และกระจายความเสี ยงในการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ ง หนี 
กึ งทุน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้าง
พื นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เป็นต้น

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 ทองคํา : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในทองคํา
 น้ํามันดิบ : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในน้ํามันดิบ
 สินค้าโภคภัณฑ ์: ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน
 หน่วย private equity : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity
 อื นๆ

     อื นๆ
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index Total Return Composite สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

2.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):5.00
หมายเหตุ:

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล MarktoMarket อาย ุ1  3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน
(%):10.00
หมายเหตุ:

4.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:

5.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

6.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจําในตลาดสิงคโปร์ สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงิน SGD โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ
(ETF) ทั งในและ/หรือต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั งแต่ 2 กองทุนขึ นไป โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ดังนี ตราสารทุน ตราสารหนี โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทาง
เลือก เช่น ทองคํา และ/หรือนํ้ามันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดตามประกาศ ก.ล.ต.
กําหนด นอกจากนี กองทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้
(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั นๆ ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนปลายทางโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนใดกองทุนหนึ งโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุน
อาจสามารถปรับเปลี ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ทั งนี กองทุนอาจลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง1) หรือทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (infra) ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุน
ในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื อนไข ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับไปลงทุนในกองทุนต้นทาง (Circle
investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนรวมอื นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกันได้อีก
(Cascade investment) 

กองทุนปลายทางอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ดังนั น กองทุนปลาย
ทางที กองทุนลงทุนจึงมีความเสี ยงมากกว่ากองทุนรวมอื น อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก
รวมทั งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) และอาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกันทั งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้กองทุนลงทุนได้

นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient portfolio management) ทั งนี เพื อให้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ มขึ น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกอง
ทุน อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงอาจทํา
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงจาก
อัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน
ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกอง
ทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าตอบแทน (loyalty fee หรือ rebate) ทั งในรูปจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วย จากการนําเงิน
ลงทุนของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ บริษัทจัดการจะนําเงินค่า
ตอบแทนเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สิน ลดลง
พร้อมแนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้
สํานักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อ
ผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงาน
ทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน การจัดแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวมด้วย
ก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสมเว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

BPLUS
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

BPLUS
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
return)

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือ
กําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow) ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละรายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5
วันทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั ง
จ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
1. บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื น
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม สั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่าง
ประเทศ หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay
เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการอื นใดอันจะ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ที ได้แจ้งความประสงค์ไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการอาจ
ดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกใ
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ แต่หากวัน
ดังกล่าวเป็นวันที ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยรายละเอียดการรับซื อคืนจะระบุไว้ในข้อ
7.4.1 (1) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และ/หรือวันส่งคําสั งล่วงหน้า ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน
7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้
7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยายระยะเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วงหน้าต่างไปจากเดิม
เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไป
จากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ
เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้
7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 
1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating) 
ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot)ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน
วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์
1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด
3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคาตลาด
ณวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล
5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 

1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ

2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา
และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้

รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR ไม่จ่าย
2. BPLUS ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. BPLUS ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการ
ก่อนการเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
ที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที 
ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายใ
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ บริษัทจัดการจะใช้อัตราผลตอบแทนหรือราคาล่าสุด
ที อยู่ในระบบในเวลาประมาณ 17:30 น. ของประเทศไทย ทั งนี ในกรณีที ระบบ Bloomberg ขัดข้อง หรือไม่สามารถเข้าถึง
ระบบได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงการใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงได้และเวลาภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งแรกหลังจากปิดจองซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติจําหน่าย
ได้ทั งหมด 150,000.00บาท และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ100,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย = 10
บาท มีรายได้จากดอกเบี ยค้างรับ 1,200 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ เพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย

วันที 1 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าเปิดจองซื อหน่วยลงทุน (บาท) 250,000.00 150,000.00 100,000.00

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=10,000 หน่วย x 10 = 100,000.00

บาท

รายได้จากดอกเบี ยค้างรับในวันแรก

1,200บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,200 x 150,000 / 250,000

= 720 บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,200 x 100,000 / 250,000

= 480 บาท

1,200.00 720.00 480.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน
251,200.00 150,720.00 100,480.00

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี 6.89 4.13 2.75

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.01/365= 4.13

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.01 / 365 = 2.75

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

(0.15%ต่อปี) 1.03 0.62 0.41

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.0015/365= 0.62

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.0015 / 365 = 0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 251,192.09 150,715.25 100,476.84

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 25,000.0000 15,000.0000 10,000.0000

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0476 10.0476 10.0476

วันที  2 เพิ มลดหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ1,000 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ30,000.00บาท

วันที 2 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
251,192.09 150,715.25 100,476.84

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

แต่ละชนิด (บาท) :

•รายการซื อหน่วยลงทุนแบบปรกติ

เพิ ม 5,000.00 บาท 5,000.00 5,000.00

•รายการขายคืนหน่วยลงทุนแบบ

ปรกต1ิ,000หน่วย

(1,000 X 10.0476)

10,047.60 10,047.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า

หลังปรับรายการซื อขายหน่วย
246,144.49 145,667.65 100,476.84

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,000 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,000 x 145,667.65 /

246,144.49= 591.80

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,000 x 100,476.84 /

246,144.49= 480.20

1,000.00 591.80 408.20

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้

จ่ายของกองทุน
247,144.49 146,259.45 100,885.04

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ

วัน (หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(+vat) = 1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.01/365 =

4.01

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.01 / 365 =

2.76

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล

ประโยชน์ (0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.0015/365 =

0.60

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.0015 / 365 =

0.41

6.77

1.01

4.01

0.60

2.76

0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 247,136.71 146,254.84 100,881.87

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

24,497.6312 14,497.6312 10,000.0000

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติ

เพิ ม

= 5,000.00/10.0476 = 497.6312

หน่วย

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติลด

ลง = 1,000.0000หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0881 10.0881 10.0881

วันที  3 เพิ มหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000.00 บาท
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200 บาท

วันที 3 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
247,136.71 146,254.84 100,881.87

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดชนิดรับซื อ

คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต(ิ30,000.00

บาท) 30,000.00 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขายหน่วย

277,136.71 146,254.84 130,881.87

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,200.00 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 2,200 x 146,254.84 / 277,136.71

= 1,161.02

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 2,200 x 130,881.87 / 277,136.71

= 1,038.98

2,200.00 1,161.02 1,038.98

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน 279,336.71 147,415.86 131.920.85

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน

(หาร 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 147,415.86 x 0.01 / 365 = 4.04

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.01 / 365 = 3.61

บาท

7.65 4.04 3.61

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

1.15 0.61 0.54

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=147,415.86 x 0.0015 / 365 = 0.61

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.0015 / 365 = 0.54

บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 279,327.91 147,411.21 131,916.70

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
27,471.4320 14,497.6312

12,973.8008

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพิ ม

ขึ น

30,000/10.0881 = 2,973.8008หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1679 10.1679 10.1679

ในวันที  4 ลดหน่วยลงทุนจากการขายคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอัตรา 0.15 บาทต่อ
หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000 บาท

วันที 4 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุนแบบ

ปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)

279,327.91 147,411.21 131,916.70

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการรับซื อคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15

บาทต่อหน่วย

= 12,973.8008 x 0.15 = 1,946.07

บาท

1,946.07 1,946.07

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขาย

หน่วย 277,381.84 147,411.21 129,970.63

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000

บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=5,000 x 147,411.21 / 277,381.84 =

2,657.19

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 5,000 x 129,970.63 / 277,381.84

= 2,342.81 บาท

5,000.00 2,657.19 2,342.81

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย 282,381.84 150,068.40 132,313.44

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(/365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.01 / 365 = 4.11

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.01 / 365 = 3.63

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.0015 / 365 = 0.62

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.0015 / 365 =0..54

บาท

7.74 4.11 3.63

1.16 0.62 0.54

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 282,372.94 150,063.67 132,309.27

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

ลดจํานวนหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

= 1,946.07/ 10.1679 = 191.3935

หน่วย 27,280.0385 14,497.6312 12,782.4073

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.3509 10.3509 10.3509

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลาย
ทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อน
ผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทาง มีวันหยุดทําการ
ตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วัน ทําการถัด
ไป ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณี
กองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากไ
รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวัน
หยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัท
จัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้
รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ
และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการ
ของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน
ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุด ทําการต่อเนื องกันจนเป็น
เหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจาก
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน หน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้นและภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์
หรือ<0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง
ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดัง
กล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่
ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให ้
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูก
ต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูก
ต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วย เข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูล
ตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให ้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวัน
ที คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน
เดือน ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดยดําเนิน
การเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด
ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืน
หน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการ
แก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และ
การชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อม
ทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังตาม
2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง
1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็น

จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้
ขายคืน

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Brilliant Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  BPLUSM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 20,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 20,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 2,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ในกรณีจําเป็นอื นใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อโอกาสในการ สร้างผลตอบแทนที ดี และกระจายความเสี ยงในการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ ง หนี 
กึ งทุน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้าง
พื นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เป็นต้น

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 ทองคํา : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในทองคํา
 น้ํามันดิบ : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในน้ํามันดิบ
 สินค้าโภคภัณฑ ์: ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน
 หน่วย private equity : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity
 อื นๆ

     อื นๆ
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index Total Return Composite สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

2.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):5.00
หมายเหตุ:

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล MarktoMarket อาย ุ1  3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน
(%):10.00
หมายเหตุ:

4.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:

5.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

6.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจําในตลาดสิงคโปร์ สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงิน SGD โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ
(ETF) ทั งในและ/หรือต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั งแต่ 2 กองทุนขึ นไป โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ดังนี ตราสารทุน ตราสารหนี โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทาง
เลือก เช่น ทองคํา และ/หรือนํ้ามันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดตามประกาศ ก.ล.ต.
กําหนด นอกจากนี กองทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้
(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั นๆ ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนปลายทางโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนใดกองทุนหนึ งโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุน
อาจสามารถปรับเปลี ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ทั งนี กองทุนอาจลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง1) หรือทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (infra) ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุน
ในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื อนไข ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับไปลงทุนในกองทุนต้นทาง (Circle
investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนรวมอื นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกันได้อีก
(Cascade investment) 

กองทุนปลายทางอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ดังนั น กองทุนปลาย
ทางที กองทุนลงทุนจึงมีความเสี ยงมากกว่ากองทุนรวมอื น อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก
รวมทั งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) และอาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกันทั งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้กองทุนลงทุนได้

นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient portfolio management) ทั งนี เพื อให้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ มขึ น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกอง
ทุน อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงอาจทํา
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงจาก
อัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน
ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกอง
ทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าตอบแทน (loyalty fee หรือ rebate) ทั งในรูปจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วย จากการนําเงิน
ลงทุนของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ บริษัทจัดการจะนําเงินค่า
ตอบแทนเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สิน ลดลง
พร้อมแนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้
สํานักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อ
ผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงาน
ทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน การจัดแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวมด้วย
ก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสมเว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

BPLUS
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

BPLUS
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
return)

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือ
กําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow) ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละรายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5
วันทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั ง
จ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
1. บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื น
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม สั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่าง
ประเทศ หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay
เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการอื นใดอันจะ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ที ได้แจ้งความประสงค์ไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการอาจ
ดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกใ
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ แต่หากวัน
ดังกล่าวเป็นวันที ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยรายละเอียดการรับซื อคืนจะระบุไว้ในข้อ
7.4.1 (1) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และ/หรือวันส่งคําสั งล่วงหน้า ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน
7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้
7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยายระยะเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วงหน้าต่างไปจากเดิม
เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไป
จากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ
เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้
7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 
1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating) 
ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot)ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน
วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์
1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด
3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคาตลาด
ณวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล
5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 

1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ

2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา
และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้

รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR ไม่จ่าย
2. BPLUS ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. BPLUS ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการ
ก่อนการเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
ที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที 
ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายใ
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ บริษัทจัดการจะใช้อัตราผลตอบแทนหรือราคาล่าสุด
ที อยู่ในระบบในเวลาประมาณ 17:30 น. ของประเทศไทย ทั งนี ในกรณีที ระบบ Bloomberg ขัดข้อง หรือไม่สามารถเข้าถึง
ระบบได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงการใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงได้และเวลาภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งแรกหลังจากปิดจองซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติจําหน่าย
ได้ทั งหมด 150,000.00บาท และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ100,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย = 10
บาท มีรายได้จากดอกเบี ยค้างรับ 1,200 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ เพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย

วันที 1 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าเปิดจองซื อหน่วยลงทุน (บาท) 250,000.00 150,000.00 100,000.00

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=10,000 หน่วย x 10 = 100,000.00

บาท

รายได้จากดอกเบี ยค้างรับในวันแรก

1,200บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,200 x 150,000 / 250,000

= 720 บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,200 x 100,000 / 250,000

= 480 บาท

1,200.00 720.00 480.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน
251,200.00 150,720.00 100,480.00

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี 6.89 4.13 2.75

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.01/365= 4.13

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.01 / 365 = 2.75

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

(0.15%ต่อปี) 1.03 0.62 0.41

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.0015/365= 0.62

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.0015 / 365 = 0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 251,192.09 150,715.25 100,476.84

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 25,000.0000 15,000.0000 10,000.0000

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0476 10.0476 10.0476

วันที  2 เพิ มลดหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ1,000 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ30,000.00บาท

วันที 2 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
251,192.09 150,715.25 100,476.84

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

แต่ละชนิด (บาท) :

•รายการซื อหน่วยลงทุนแบบปรกติ

เพิ ม 5,000.00 บาท 5,000.00 5,000.00

•รายการขายคืนหน่วยลงทุนแบบ

ปรกต1ิ,000หน่วย

(1,000 X 10.0476)

10,047.60 10,047.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า

หลังปรับรายการซื อขายหน่วย
246,144.49 145,667.65 100,476.84

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,000 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,000 x 145,667.65 /

246,144.49= 591.80

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,000 x 100,476.84 /

246,144.49= 480.20

1,000.00 591.80 408.20

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้

จ่ายของกองทุน
247,144.49 146,259.45 100,885.04

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ

วัน (หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(+vat) = 1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.01/365 =

4.01

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.01 / 365 =

2.76

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล

ประโยชน์ (0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.0015/365 =

0.60

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.0015 / 365 =

0.41

6.77

1.01

4.01

0.60

2.76

0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 247,136.71 146,254.84 100,881.87

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

24,497.6312 14,497.6312 10,000.0000

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติ

เพิ ม

= 5,000.00/10.0476 = 497.6312

หน่วย

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติลด

ลง = 1,000.0000หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0881 10.0881 10.0881

วันที  3 เพิ มหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000.00 บาท
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200 บาท

วันที 3 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
247,136.71 146,254.84 100,881.87

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดชนิดรับซื อ

คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต(ิ30,000.00

บาท) 30,000.00 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขายหน่วย

277,136.71 146,254.84 130,881.87

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,200.00 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 2,200 x 146,254.84 / 277,136.71

= 1,161.02

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 2,200 x 130,881.87 / 277,136.71

= 1,038.98

2,200.00 1,161.02 1,038.98

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน 279,336.71 147,415.86 131.920.85

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน

(หาร 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 147,415.86 x 0.01 / 365 = 4.04

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.01 / 365 = 3.61

บาท

7.65 4.04 3.61

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

1.15 0.61 0.54

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=147,415.86 x 0.0015 / 365 = 0.61

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.0015 / 365 = 0.54

บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 279,327.91 147,411.21 131,916.70

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
27,471.4320 14,497.6312

12,973.8008

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพิ ม

ขึ น

30,000/10.0881 = 2,973.8008หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1679 10.1679 10.1679

ในวันที  4 ลดหน่วยลงทุนจากการขายคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอัตรา 0.15 บาทต่อ
หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000 บาท

วันที 4 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุนแบบ

ปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)

279,327.91 147,411.21 131,916.70

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการรับซื อคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15

บาทต่อหน่วย

= 12,973.8008 x 0.15 = 1,946.07

บาท

1,946.07 1,946.07

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขาย

หน่วย 277,381.84 147,411.21 129,970.63

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000

บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=5,000 x 147,411.21 / 277,381.84 =

2,657.19

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 5,000 x 129,970.63 / 277,381.84

= 2,342.81 บาท

5,000.00 2,657.19 2,342.81

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย 282,381.84 150,068.40 132,313.44

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(/365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.01 / 365 = 4.11

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.01 / 365 = 3.63

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.0015 / 365 = 0.62

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.0015 / 365 =0..54

บาท

7.74 4.11 3.63

1.16 0.62 0.54

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 282,372.94 150,063.67 132,309.27

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

ลดจํานวนหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

= 1,946.07/ 10.1679 = 191.3935

หน่วย 27,280.0385 14,497.6312 12,782.4073

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.3509 10.3509 10.3509

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลาย
ทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อน
ผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทาง มีวันหยุดทําการ
ตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วัน ทําการถัด
ไป ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณี
กองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากไ
รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวัน
หยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัท
จัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้
รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ
และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการ
ของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน
ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุด ทําการต่อเนื องกันจนเป็น
เหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจาก
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน หน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้นและภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์
หรือ<0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง
ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดัง
กล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่
ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให ้
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูก
ต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูก
ต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วย เข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูล
ตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให ้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวัน
ที คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน
เดือน ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดยดําเนิน
การเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด
ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืน
หน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการ
แก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และ
การชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อม
ทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังตาม
2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง
1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็น

จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้
ขายคืน

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
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ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Brilliant Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  BPLUSM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 20,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 20,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 2,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ในกรณีจําเป็นอื นใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อโอกาสในการ สร้างผลตอบแทนที ดี และกระจายความเสี ยงในการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ ง หนี 
กึ งทุน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้าง
พื นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เป็นต้น

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 ทองคํา : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในทองคํา
 น้ํามันดิบ : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในน้ํามันดิบ
 สินค้าโภคภัณฑ ์: ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน
 หน่วย private equity : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity
 อื นๆ

     อื นๆ
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index Total Return Composite สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

2.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):5.00
หมายเหตุ:

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล MarktoMarket อาย ุ1  3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน
(%):10.00
หมายเหตุ:

4.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:

5.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

6.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจําในตลาดสิงคโปร์ สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงิน SGD โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ
(ETF) ทั งในและ/หรือต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั งแต่ 2 กองทุนขึ นไป โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ดังนี ตราสารทุน ตราสารหนี โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทาง
เลือก เช่น ทองคํา และ/หรือนํ้ามันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดตามประกาศ ก.ล.ต.
กําหนด นอกจากนี กองทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้
(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั นๆ ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนปลายทางโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนใดกองทุนหนึ งโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุน
อาจสามารถปรับเปลี ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ทั งนี กองทุนอาจลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง1) หรือทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (infra) ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุน
ในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื อนไข ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับไปลงทุนในกองทุนต้นทาง (Circle
investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนรวมอื นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกันได้อีก
(Cascade investment) 

กองทุนปลายทางอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ดังนั น กองทุนปลาย
ทางที กองทุนลงทุนจึงมีความเสี ยงมากกว่ากองทุนรวมอื น อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก
รวมทั งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) และอาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกันทั งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้กองทุนลงทุนได้

นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient portfolio management) ทั งนี เพื อให้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ มขึ น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกอง
ทุน อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงอาจทํา
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงจาก
อัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน
ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกอง
ทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าตอบแทน (loyalty fee หรือ rebate) ทั งในรูปจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วย จากการนําเงิน
ลงทุนของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ บริษัทจัดการจะนําเงินค่า
ตอบแทนเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สิน ลดลง
พร้อมแนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้
สํานักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อ
ผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงาน
ทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน การจัดแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวมด้วย
ก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสมเว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

BPLUS
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

BPLUS
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
return)

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือ
กําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow) ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละรายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5
วันทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั ง
จ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
1. บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื น
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม สั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่าง
ประเทศ หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay
เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการอื นใดอันจะ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ที ได้แจ้งความประสงค์ไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการอาจ
ดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกใ
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ แต่หากวัน
ดังกล่าวเป็นวันที ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยรายละเอียดการรับซื อคืนจะระบุไว้ในข้อ
7.4.1 (1) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และ/หรือวันส่งคําสั งล่วงหน้า ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน
7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้
7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยายระยะเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วงหน้าต่างไปจากเดิม
เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไป
จากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ
เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้
7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 
1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating) 
ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot)ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน
วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์
1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด
3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคาตลาด
ณวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล
5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 

1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ

2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา
และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้

รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR ไม่จ่าย
2. BPLUS ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. BPLUS ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการ
ก่อนการเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
ที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที 
ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายใ
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ บริษัทจัดการจะใช้อัตราผลตอบแทนหรือราคาล่าสุด
ที อยู่ในระบบในเวลาประมาณ 17:30 น. ของประเทศไทย ทั งนี ในกรณีที ระบบ Bloomberg ขัดข้อง หรือไม่สามารถเข้าถึง
ระบบได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงการใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงได้และเวลาภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งแรกหลังจากปิดจองซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติจําหน่าย
ได้ทั งหมด 150,000.00บาท และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ100,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย = 10
บาท มีรายได้จากดอกเบี ยค้างรับ 1,200 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ เพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย

วันที 1 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าเปิดจองซื อหน่วยลงทุน (บาท) 250,000.00 150,000.00 100,000.00

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=10,000 หน่วย x 10 = 100,000.00

บาท

รายได้จากดอกเบี ยค้างรับในวันแรก

1,200บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,200 x 150,000 / 250,000

= 720 บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,200 x 100,000 / 250,000

= 480 บาท

1,200.00 720.00 480.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน
251,200.00 150,720.00 100,480.00

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี 6.89 4.13 2.75

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.01/365= 4.13

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.01 / 365 = 2.75

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

(0.15%ต่อปี) 1.03 0.62 0.41

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.0015/365= 0.62

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.0015 / 365 = 0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 251,192.09 150,715.25 100,476.84

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 25,000.0000 15,000.0000 10,000.0000

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0476 10.0476 10.0476

วันที  2 เพิ มลดหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ1,000 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ30,000.00บาท

วันที 2 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
251,192.09 150,715.25 100,476.84

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

แต่ละชนิด (บาท) :

•รายการซื อหน่วยลงทุนแบบปรกติ

เพิ ม 5,000.00 บาท 5,000.00 5,000.00

•รายการขายคืนหน่วยลงทุนแบบ

ปรกต1ิ,000หน่วย

(1,000 X 10.0476)

10,047.60 10,047.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า

หลังปรับรายการซื อขายหน่วย
246,144.49 145,667.65 100,476.84

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,000 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,000 x 145,667.65 /

246,144.49= 591.80

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,000 x 100,476.84 /

246,144.49= 480.20

1,000.00 591.80 408.20

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้

จ่ายของกองทุน
247,144.49 146,259.45 100,885.04

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ

วัน (หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(+vat) = 1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.01/365 =

4.01

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.01 / 365 =

2.76

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล

ประโยชน์ (0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.0015/365 =

0.60

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.0015 / 365 =

0.41

6.77

1.01

4.01

0.60

2.76

0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 247,136.71 146,254.84 100,881.87

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

24,497.6312 14,497.6312 10,000.0000

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติ

เพิ ม

= 5,000.00/10.0476 = 497.6312

หน่วย

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติลด

ลง = 1,000.0000หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0881 10.0881 10.0881

วันที  3 เพิ มหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000.00 บาท
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200 บาท

วันที 3 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
247,136.71 146,254.84 100,881.87

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดชนิดรับซื อ

คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต(ิ30,000.00

บาท) 30,000.00 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขายหน่วย

277,136.71 146,254.84 130,881.87

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,200.00 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 2,200 x 146,254.84 / 277,136.71

= 1,161.02

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 2,200 x 130,881.87 / 277,136.71

= 1,038.98

2,200.00 1,161.02 1,038.98

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน 279,336.71 147,415.86 131.920.85

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน

(หาร 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 147,415.86 x 0.01 / 365 = 4.04

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.01 / 365 = 3.61

บาท

7.65 4.04 3.61

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

1.15 0.61 0.54

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=147,415.86 x 0.0015 / 365 = 0.61

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.0015 / 365 = 0.54

บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 279,327.91 147,411.21 131,916.70

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
27,471.4320 14,497.6312

12,973.8008

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพิ ม

ขึ น

30,000/10.0881 = 2,973.8008หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1679 10.1679 10.1679

ในวันที  4 ลดหน่วยลงทุนจากการขายคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอัตรา 0.15 บาทต่อ
หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000 บาท

วันที 4 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุนแบบ

ปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)

279,327.91 147,411.21 131,916.70

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการรับซื อคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15

บาทต่อหน่วย

= 12,973.8008 x 0.15 = 1,946.07

บาท

1,946.07 1,946.07

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขาย

หน่วย 277,381.84 147,411.21 129,970.63

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000

บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=5,000 x 147,411.21 / 277,381.84 =

2,657.19

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 5,000 x 129,970.63 / 277,381.84

= 2,342.81 บาท

5,000.00 2,657.19 2,342.81

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย 282,381.84 150,068.40 132,313.44

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(/365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.01 / 365 = 4.11

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.01 / 365 = 3.63

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.0015 / 365 = 0.62

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.0015 / 365 =0..54

บาท

7.74 4.11 3.63

1.16 0.62 0.54

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 282,372.94 150,063.67 132,309.27

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

ลดจํานวนหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

= 1,946.07/ 10.1679 = 191.3935

หน่วย 27,280.0385 14,497.6312 12,782.4073

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.3509 10.3509 10.3509

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลาย
ทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อน
ผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทาง มีวันหยุดทําการ
ตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วัน ทําการถัด
ไป ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณี
กองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากไ
รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวัน
หยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัท
จัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้
รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ
และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการ
ของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน
ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุด ทําการต่อเนื องกันจนเป็น
เหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจาก
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน หน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้นและภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์
หรือ<0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง
ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดัง
กล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่
ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให ้
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูก
ต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูก
ต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วย เข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูล
ตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให ้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวัน
ที คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน
เดือน ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดยดําเนิน
การเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด
ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืน
หน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการ
แก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และ
การชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อม
ทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังตาม
2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง
1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็น

จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้
ขายคืน

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
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ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Brilliant Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  BPLUSM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 20,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 20,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 2,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ในกรณีจําเป็นอื นใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อโอกาสในการ สร้างผลตอบแทนที ดี และกระจายความเสี ยงในการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ ง หนี 
กึ งทุน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้าง
พื นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เป็นต้น

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 ทองคํา : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในทองคํา
 น้ํามันดิบ : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในน้ํามันดิบ
 สินค้าโภคภัณฑ ์: ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน
 หน่วย private equity : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity
 อื นๆ

     อื นๆ
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index Total Return Composite สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

2.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):5.00
หมายเหตุ:

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล MarktoMarket อาย ุ1  3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน
(%):10.00
หมายเหตุ:

4.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:

5.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

6.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจําในตลาดสิงคโปร์ สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงิน SGD โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ
(ETF) ทั งในและ/หรือต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั งแต่ 2 กองทุนขึ นไป โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ดังนี ตราสารทุน ตราสารหนี โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทาง
เลือก เช่น ทองคํา และ/หรือนํ้ามันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดตามประกาศ ก.ล.ต.
กําหนด นอกจากนี กองทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้
(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั นๆ ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนปลายทางโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนใดกองทุนหนึ งโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุน
อาจสามารถปรับเปลี ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ทั งนี กองทุนอาจลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง1) หรือทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (infra) ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุน
ในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื อนไข ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับไปลงทุนในกองทุนต้นทาง (Circle
investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนรวมอื นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกันได้อีก
(Cascade investment) 

กองทุนปลายทางอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ดังนั น กองทุนปลาย
ทางที กองทุนลงทุนจึงมีความเสี ยงมากกว่ากองทุนรวมอื น อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก
รวมทั งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) และอาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกันทั งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้กองทุนลงทุนได้

นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient portfolio management) ทั งนี เพื อให้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ มขึ น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกอง
ทุน อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงอาจทํา
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงจาก
อัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน
ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกอง
ทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าตอบแทน (loyalty fee หรือ rebate) ทั งในรูปจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วย จากการนําเงิน
ลงทุนของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ บริษัทจัดการจะนําเงินค่า
ตอบแทนเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สิน ลดลง
พร้อมแนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้
สํานักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อ
ผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงาน
ทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน การจัดแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวมด้วย
ก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสมเว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

BPLUS
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

BPLUS
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
return)

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือ
กําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow) ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละรายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5
วันทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั ง
จ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
1. บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื น
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม สั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่าง
ประเทศ หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay
เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการอื นใดอันจะ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ที ได้แจ้งความประสงค์ไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการอาจ
ดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกใ
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ แต่หากวัน
ดังกล่าวเป็นวันที ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยรายละเอียดการรับซื อคืนจะระบุไว้ในข้อ
7.4.1 (1) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และ/หรือวันส่งคําสั งล่วงหน้า ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน
7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้
7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยายระยะเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วงหน้าต่างไปจากเดิม
เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไป
จากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ
เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้
7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 
1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating) 
ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot)ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน
วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์
1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด
3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคาตลาด
ณวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล
5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 

1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ

2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา
และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้

รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR ไม่จ่าย
2. BPLUS ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. BPLUS ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการ
ก่อนการเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
ที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที 
ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายใ
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ บริษัทจัดการจะใช้อัตราผลตอบแทนหรือราคาล่าสุด
ที อยู่ในระบบในเวลาประมาณ 17:30 น. ของประเทศไทย ทั งนี ในกรณีที ระบบ Bloomberg ขัดข้อง หรือไม่สามารถเข้าถึง
ระบบได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงการใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงได้และเวลาภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งแรกหลังจากปิดจองซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติจําหน่าย
ได้ทั งหมด 150,000.00บาท และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ100,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย = 10
บาท มีรายได้จากดอกเบี ยค้างรับ 1,200 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ เพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย

วันที 1 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าเปิดจองซื อหน่วยลงทุน (บาท) 250,000.00 150,000.00 100,000.00

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=10,000 หน่วย x 10 = 100,000.00

บาท

รายได้จากดอกเบี ยค้างรับในวันแรก

1,200บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,200 x 150,000 / 250,000

= 720 บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,200 x 100,000 / 250,000

= 480 บาท

1,200.00 720.00 480.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน
251,200.00 150,720.00 100,480.00

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี 6.89 4.13 2.75

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.01/365= 4.13

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.01 / 365 = 2.75

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

(0.15%ต่อปี) 1.03 0.62 0.41

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.0015/365= 0.62

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.0015 / 365 = 0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 251,192.09 150,715.25 100,476.84

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 25,000.0000 15,000.0000 10,000.0000

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0476 10.0476 10.0476

วันที  2 เพิ มลดหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ1,000 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ30,000.00บาท

วันที 2 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
251,192.09 150,715.25 100,476.84

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

แต่ละชนิด (บาท) :

•รายการซื อหน่วยลงทุนแบบปรกติ

เพิ ม 5,000.00 บาท 5,000.00 5,000.00

•รายการขายคืนหน่วยลงทุนแบบ

ปรกต1ิ,000หน่วย

(1,000 X 10.0476)

10,047.60 10,047.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า

หลังปรับรายการซื อขายหน่วย
246,144.49 145,667.65 100,476.84

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,000 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,000 x 145,667.65 /

246,144.49= 591.80

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,000 x 100,476.84 /

246,144.49= 480.20

1,000.00 591.80 408.20

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้

จ่ายของกองทุน
247,144.49 146,259.45 100,885.04

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ

วัน (หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(+vat) = 1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.01/365 =

4.01

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.01 / 365 =

2.76

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล

ประโยชน์ (0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.0015/365 =

0.60

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.0015 / 365 =

0.41

6.77

1.01

4.01

0.60

2.76

0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 247,136.71 146,254.84 100,881.87

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

24,497.6312 14,497.6312 10,000.0000

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติ

เพิ ม

= 5,000.00/10.0476 = 497.6312

หน่วย

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติลด

ลง = 1,000.0000หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0881 10.0881 10.0881

วันที  3 เพิ มหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000.00 บาท
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200 บาท

วันที 3 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
247,136.71 146,254.84 100,881.87

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดชนิดรับซื อ

คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต(ิ30,000.00

บาท) 30,000.00 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขายหน่วย

277,136.71 146,254.84 130,881.87

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,200.00 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 2,200 x 146,254.84 / 277,136.71

= 1,161.02

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 2,200 x 130,881.87 / 277,136.71

= 1,038.98

2,200.00 1,161.02 1,038.98

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน 279,336.71 147,415.86 131.920.85

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน

(หาร 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 147,415.86 x 0.01 / 365 = 4.04

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.01 / 365 = 3.61

บาท

7.65 4.04 3.61

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

1.15 0.61 0.54

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=147,415.86 x 0.0015 / 365 = 0.61

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.0015 / 365 = 0.54

บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 279,327.91 147,411.21 131,916.70

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
27,471.4320 14,497.6312

12,973.8008

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพิ ม

ขึ น

30,000/10.0881 = 2,973.8008หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1679 10.1679 10.1679

ในวันที  4 ลดหน่วยลงทุนจากการขายคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอัตรา 0.15 บาทต่อ
หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000 บาท

วันที 4 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุนแบบ

ปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)

279,327.91 147,411.21 131,916.70

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการรับซื อคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15

บาทต่อหน่วย

= 12,973.8008 x 0.15 = 1,946.07

บาท

1,946.07 1,946.07

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขาย

หน่วย 277,381.84 147,411.21 129,970.63

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000

บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=5,000 x 147,411.21 / 277,381.84 =

2,657.19

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 5,000 x 129,970.63 / 277,381.84

= 2,342.81 บาท

5,000.00 2,657.19 2,342.81

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย 282,381.84 150,068.40 132,313.44

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(/365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.01 / 365 = 4.11

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.01 / 365 = 3.63

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.0015 / 365 = 0.62

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.0015 / 365 =0..54

บาท

7.74 4.11 3.63

1.16 0.62 0.54

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 282,372.94 150,063.67 132,309.27

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

ลดจํานวนหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

= 1,946.07/ 10.1679 = 191.3935

หน่วย 27,280.0385 14,497.6312 12,782.4073

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.3509 10.3509 10.3509

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลาย
ทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อน
ผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทาง มีวันหยุดทําการ
ตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วัน ทําการถัด
ไป ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณี
กองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากไ
รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวัน
หยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัท
จัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้
รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ
และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการ
ของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน
ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุด ทําการต่อเนื องกันจนเป็น
เหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจาก
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน หน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้นและภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์
หรือ<0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง
ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดัง
กล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่
ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให ้
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูก
ต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูก
ต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วย เข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูล
ตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให ้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวัน
ที คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน
เดือน ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดยดําเนิน
การเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด
ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืน
หน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการ
แก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และ
การชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อม
ทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังตาม
2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง
1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็น

จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้
ขายคืน

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Brilliant Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  BPLUSM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 20,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 20,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 2,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. BPLUS จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อ
ครั งถัดไป มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้ได้ ในกรณีซื อหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือการซื อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ในกรณีจําเป็นอื นใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ ง หากมีการพิจารณารับรายการขั นต่ําของการสั งซื อต่ํากว่าที กําหนดไว้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อโอกาสในการ สร้างผลตอบแทนที ดี และกระจายความเสี ยงในการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ ง หนี 
กึ งทุน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้าง
พื นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที เสนอขายทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เป็นต้น

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 ทองคํา : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในทองคํา
 น้ํามันดิบ : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในน้ํามันดิบ
 สินค้าโภคภัณฑ ์: ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/์REITs
 กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน
 หน่วย private equity : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity
 อื นๆ

     อื นๆ
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index Total Return Composite สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

2.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน (%):5.00
หมายเหตุ:

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล MarktoMarket อาย ุ1  3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน
(%):10.00
หมายเหตุ:

4.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:

5.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) สัดส่วน (%):10.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

6.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจําในตลาดสิงคโปร์ สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สัดส่วน (%):32.50
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงิน SGD โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ
(ETF) ทั งในและ/หรือต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั งแต่ 2 กองทุนขึ นไป โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่าง ดังนี ตราสารทุน ตราสารหนี โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทาง
เลือก เช่น ทองคํา และ/หรือนํ้ามันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดตามประกาศ ก.ล.ต.
กําหนด นอกจากนี กองทุนปลายทางอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้
(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึ นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนั นๆ ทั งนี กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนปลายทางโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนใดกองทุนหนึ งโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุน
อาจสามารถปรับเปลี ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ทั งนี กองทุนอาจลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง1) หรือทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (infra) ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุน
ในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื อนไข ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทั งนี กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับไปลงทุนในกองทุนต้นทาง (Circle
investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนรวมอื นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกันได้อีก
(Cascade investment) 

กองทุนปลายทางอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื อป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ดังนั น กองทุนปลาย
ทางที กองทุนลงทุนจึงมีความเสี ยงมากกว่ากองทุนรวมอื น อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

สําหรับเงินลงทุนส่วนที เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก
รวมทั งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(Noninvestment grade) ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) และตราสารทุนที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) และอาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกันทั งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้กองทุนลงทุนได้

นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient portfolio management) ทั งนี เพื อให้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ มขึ น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกอง
ทุน อีกทั ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงอาจทํา
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อป้องกันความเสี ยงจาก
อัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ งขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน
ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกอง
ทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น

ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าตอบแทน (loyalty fee หรือ rebate) ทั งในรูปจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วย จากการนําเงิน
ลงทุนของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ บริษัทจัดการจะนําเงินค่า
ตอบแทนเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สิน ลดลง
พร้อมแนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้
สํานักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อ
ผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงาน
ทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน การจัดแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวมด้วย
ก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั น และต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
แก้ไขโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นตามความเหมาะสมเว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

BPLUS
R

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

BPLUS
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
return)

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือ
กําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow) ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละรายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5
วันทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั ง
จ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
 ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
1. บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะ
เวลาในการรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 10
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื น
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการ

2. INTERNET (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

3. บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม สั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่าง
ประเทศ หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay
เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หรือวิธีการอื นใดอันจะ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ที ได้แจ้งความประสงค์ไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการอาจ
ดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกใ
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผ
ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั ง
ซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้บริการ หรือกรณีอื นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัด
ส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัท
จัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ แต่หากวัน
ดังกล่าวเป็นวันที ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยรายละเอียดการรับซื อคืนจะระบุไว้ในข้อ
7.4.1 (1) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันและเวลารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตั งแต่เวลาเริ มเปิดทําการ ถึง 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงการเปลี ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และ/หรือวันส่งคําสั งล่วงหน้า ผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าได้

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวน
7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้
7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยายระยะเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วงหน้าต่างไปจากเดิม
เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไป
จากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ
เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้
7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในการณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุน
นั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การ
ปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินสด ใน
กรณีใดต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดําเนินการที เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นสําคัญ โดยจะ
พิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี 
1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี ยของตราสารหนี ที ลงทุน (duration) 
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื อถือ (credit rating) 
ในกรณีที มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เช่น หน่วยการซื อขาย (Board lot)ขั นตํ่าหรือหน่วยหรือมูลค่า
ซื อขายขั นต่ําของตราสารอื นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื องจากมีเงื อนไขที ทําให้ไม่สามารถแบ่งหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินตามวิธีที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื อส่งมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดย
เทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนรวมต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุน
วิธีการในการคํานวณเพื อจัดสรรหลักทรัพย์
1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทั งหมด
3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวใน
พอร์ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที คํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคาตลาด
ณวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลักสากล
5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที คํานวณตามข้อ4กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที กองทุนต้องชําระให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หากมี
ส่วนต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการจัดสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการ
จะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการข้างต้น

9.4 วิธีการส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
(broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที เป็นเงินนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทั งนี บริษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และชําระค่า
ขายคืนในส่วนที เป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื นๆ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที 
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วย
ลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการ
นั นได้ ทั งนี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่า
ธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing) ซึ งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ในการคํานวณราคาซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้สะท้อนต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื อง, กองทุนมียอด
ซื อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใด
เกินกว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนใน
ตลาดซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก,
เหตุการณ์อื นที ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุน
ลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกอง
ทุนรวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัย
ที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื นที ทําให้เกิดต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อ
ให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

ทั งนี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกัน
ในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 

1. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก และ/หรือ

2. มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออก

ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที 
เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา
และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs Threshold ที บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยล
ทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที เรียกเก็บนี จะนํากลับเข้ากองทุน

อนึ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยง
สภาพคล่องอื นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม,
สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื นที อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภาย
ใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนิน
การภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที แตกต่างกันในแต่ละวัน
ทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice Period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
Period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื นที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื องมืออื นๆ ได ้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ปฏิบัติกับคําสั งที ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย

อนึ ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม


2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

 กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการ
ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์
ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ มีความ
ผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่อง
ของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption
Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆ ที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี และสามารถกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที 
ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไป
ตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate ทั งนี คําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือนั น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั งรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสั ง
รับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูล
ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate
ในวันทําการนั น

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด หรือการใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

เมื อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื อนไขตามที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะใช้หรือไม่ใช้เครื องมือบริหารความเสี ยงสภาพ
คล่องนี ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
ได ้

รายละเอียดเพิ มเติม


การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564
เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั นๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ
เชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. BPLUSR ไม่จ่าย
2. BPLUS ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. BPLUS ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่
วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที กองทุนปลายทางกําหนด
เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

2. BPLUS

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของ
ช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี สินรวม ก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื นที เรียกเก็บจากกองทุนรวมที มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที 
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที 
เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนิน
งานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการเปลี ยนแปลงอัตรา
ภาษีภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพื อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที เกี ยวข้อง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. BPLUSR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. BPLUS ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการ
ก่อนการเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ใน
โครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น
และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
ที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที 
ขายได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายใ
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ บริษัทจัดการจะใช้อัตราผลตอบแทนหรือราคาล่าสุด
ที อยู่ในระบบในเวลาประมาณ 17:30 น. ของประเทศไทย ทั งนี ในกรณีที ระบบ Bloomberg ขัดข้อง หรือไม่สามารถเข้าถึง
ระบบได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงการใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงได้และเวลาภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงไ
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที  1 เป็นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งแรกหลังจากปิดจองซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติจําหน่าย
ได้ทั งหมด 150,000.00บาท และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ100,000 บาท มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย = 10
บาท มีรายได้จากดอกเบี ยค้างรับ 1,200 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ เพิ ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย

วันที 1 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าเปิดจองซื อหน่วยลงทุน (บาท) 250,000.00 150,000.00 100,000.00

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=15,000 หน่วย x 10 = 150,000.00

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

=10,000 หน่วย x 10 = 100,000.00

บาท

รายได้จากดอกเบี ยค้างรับในวันแรก

1,200บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,200 x 150,000 / 250,000

= 720 บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,200 x 100,000 / 250,000

= 480 บาท

1,200.00 720.00 480.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน
251,200.00 150,720.00 100,480.00

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี 6.89 4.13 2.75

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.01/365= 4.13

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.01 / 365 = 2.75

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

(0.15%ต่อปี) 1.03 0.62 0.41

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,720 x 0.0015/365= 0.62

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,480 x 0.0015 / 365 = 0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 251,192.09 150,715.25 100,476.84

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 25,000.0000 15,000.0000 10,000.0000

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0476 10.0476 10.0476

วันที  2 เพิ มลดหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ1,000 หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ1,000 บาท
มีรายการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ30,000.00บาท

วันที 2 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
251,192.09 150,715.25 100,476.84

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

แต่ละชนิด (บาท) :

•รายการซื อหน่วยลงทุนแบบปรกติ

เพิ ม 5,000.00 บาท 5,000.00 5,000.00

•รายการขายคืนหน่วยลงทุนแบบ

ปรกต1ิ,000หน่วย

(1,000 X 10.0476)

10,047.60 10,047.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า

หลังปรับรายการซื อขายหน่วย
246,144.49 145,667.65 100,476.84

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,000 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 1,000 x 145,667.65 /

246,144.49= 591.80

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 1,000 x 100,476.84 /

246,144.49= 480.20

1,000.00 591.80 408.20

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้

จ่ายของกองทุน
247,144.49 146,259.45 100,885.04

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ

วัน (หารด้วย 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(+vat) = 1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.01/365 =

4.01

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.01 / 365 =

2.76

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล

ประโยชน์ (0.15%ต่อปี)

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 146,259.45 x 0.0015/365 =

0.60

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 100,885.04 x 0.0015 / 365 =

0.41

6.77

1.01

4.01

0.60

2.76

0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 247,136.71 146,254.84 100,881.87

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

24,497.6312 14,497.6312 10,000.0000

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติ

เพิ ม

= 5,000.00/10.0476 = 497.6312

หน่วย

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนปรกติลด

ลง = 1,000.0000หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0881 10.0881 10.0881

วันที  3 เพิ มหน่วยลงทุนจากการซื อหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 30,000.00 บาท
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ2,200 บาท

วันที 3 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

แบบปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)
247,136.71 146,254.84 100,881.87

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการซื อหน่วยลงทุนชนิดชนิดรับซื อ

คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต(ิ30,000.00

บาท) 30,000.00 30,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขายหน่วย

277,136.71 146,254.84 130,881.87

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,200.00 บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 2,200 x 146,254.84 / 277,136.71

= 1,161.02

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 2,200 x 130,881.87 / 277,136.71

= 1,038.98

2,200.00 1,161.02 1,038.98

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

ของกองทุน 279,336.71 147,415.86 131.920.85

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน

(หาร 365)

หัก :ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 147,415.86 x 0.01 / 365 = 4.04

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.01 / 365 = 3.61

บาท

7.65 4.04 3.61

หัก :ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

1.15 0.61 0.54

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=147,415.86 x 0.0015 / 365 = 0.61

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 131,920.85 x 0.0015 / 365 = 0.54

บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 279,327.91 147,411.21 131,916.70

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
27,471.4320 14,497.6312

12,973.8008

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพิ ม

ขึ น

30,000/10.0881 = 2,973.8008หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1679 10.1679 10.1679

ในวันที  4 ลดหน่วยลงทุนจากการขายคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอัตรา 0.15 บาทต่อ
หน่วย
มีส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000 บาท

วันที 4 กองทุนรวม

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุนแบบ

ปกติ

ชนิดรับซื อคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)

279,327.91 147,411.21 131,916.70

รายการซื อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด (บาท) :

รายการรับซื อคืนอัตโนมัติของหน่วยลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ0.15

บาทต่อหน่วย

= 12,973.8008 x 0.15 = 1,946.07

บาท

1,946.07 1,946.07

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลัง

ปรับรายการซื อขาย

หน่วย 277,381.84 147,411.21 129,970.63

ส่วนเพิ มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ5,000

บาท

วิธีการปันส่วน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

=5,000 x 147,411.21 / 277,381.84 =

2,657.19

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 5,000 x 129,970.63 / 277,381.84

= 2,342.81 บาท

5,000.00 2,657.19 2,342.81

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย 282,381.84 150,068.40 132,313.44

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน

(/365)

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) =

1% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.01 / 365 = 4.11

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.01 / 365 = 3.63

หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน(์+vat)

= 0.15% ต่อปี

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

= 150,068.40 x 0.0015 / 365 = 0.62

บาท

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

= 132,313.44 x 0.0015 / 365 =0..54

บาท

7.74 4.11 3.63

1.16 0.62 0.54

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV) 282,372.94 150,063.67 132,309.27

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

ลดจํานวนหน่วยชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

= 1,946.07/ 10.1679 = 191.3935

หน่วย 27,280.0385 14,497.6312 12,782.4073

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.3509 10.3509 10.3509

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลาย
ทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อน
ผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทาง มีวันหยุดทําการ
ตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วัน ทําการถัด
ไป ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณี
กองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากไ
รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวัน
หยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัท
จัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการที บริษัทจัดการได้
รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ
และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการ
ของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุน

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนปลายทางไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางให้กับบริษัทจัดการ เนื องจากได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากสํานักงาน
ก.ล.ต และ/หรือกองทุนปลายทางมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุด ทําการต่อเนื องกันจนเป็น
เหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจาก
วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน หน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้นและภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูล
ดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์
หรือ<0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง
ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดัง
กล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่
ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให ้
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูก
ต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูก
ต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วย เข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูล
ตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให ้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวัน
ที คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน
เดือน ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดยดําเนิน
การเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด
ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืน
หน่วยในช่วงระยะเวลาที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการ
แก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และ
การชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อม
ทั งสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังตาม
2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่ใน
กรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัท
จัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง
1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็น

จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให ้
ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้
ขายคืนขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงิน
ของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืน
หน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับ
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3

ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ 1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น
ผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยประกาศ
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือ
ไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น
ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย
ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น ภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติมแล้วแต่กรณี
19.3 สิทธิในการลงมติกรณีกองทุนรวมลงทุนในกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) มิให้กองทุน
ต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที กองทุนปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื อขอมติได้ เนื องจากติดข้อ
จํากัดห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติในกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานได้หากได้รับ
มติเกินกึ งหนึ งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที เหลือ ยกเว้น กรณีกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวม
ปลายทางได้สูงสุดไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
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20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.3 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.4 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.5 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.5 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) การดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า ผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด) เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.6 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลัง
การเสนอขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.6.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั น
ตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ
ตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้
ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื น
ใดตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการ
ในการสั งซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสาร
การขายที ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจาก
บริษัทประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.6.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบ
ฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้
20.6.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจํา ทุกเดือน
เพื อนําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตาม
อัตราที กําหนดในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุป
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทาง
โทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.6.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าว หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวน
ขั นตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ
นับแต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุน
อัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงาน
รายปี แล้วแต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิต
กําหนด

20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด

20.6.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.6.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ

20.6.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ ม
เติมได้ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่อง
ทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
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ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงิน
ของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืน
หน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับ
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3

ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ 1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น
ผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยประกาศ
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือ
ไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น
ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย
ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น ภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติมแล้วแต่กรณี
19.3 สิทธิในการลงมติกรณีกองทุนรวมลงทุนในกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) มิให้กองทุน
ต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที กองทุนปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื อขอมติได้ เนื องจากติดข้อ
จํากัดห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติในกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานได้หากได้รับ
มติเกินกึ งหนึ งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที เหลือ ยกเว้น กรณีกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวม
ปลายทางได้สูงสุดไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
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20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.3 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.4 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.5 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.5 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) การดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า ผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด) เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.6 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลัง
การเสนอขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.6.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั น
ตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ
ตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้
ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื น
ใดตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการ
ในการสั งซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสาร
การขายที ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจาก
บริษัทประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.6.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบ
ฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้
20.6.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจํา ทุกเดือน
เพื อนําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตาม
อัตราที กําหนดในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุป
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทาง
โทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.6.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าว หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวน
ขั นตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ
นับแต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุน
อัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงาน
รายปี แล้วแต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิต
กําหนด

20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด

20.6.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.6.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ

20.6.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ ม
เติมได้ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่อง
ทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
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ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงิน
ของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืน
หน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับ
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3

ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ 1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น
ผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยประกาศ
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือ
ไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น
ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย
ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น ภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติมแล้วแต่กรณี
19.3 สิทธิในการลงมติกรณีกองทุนรวมลงทุนในกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) มิให้กองทุน
ต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที กองทุนปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื อขอมติได้ เนื องจากติดข้อ
จํากัดห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติในกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานได้หากได้รับ
มติเกินกึ งหนึ งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที เหลือ ยกเว้น กรณีกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวม
ปลายทางได้สูงสุดไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.3 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.4 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.5 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.5 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) การดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า ผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด) เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.6 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลัง
การเสนอขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.6.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั น
ตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ
ตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้
ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื น
ใดตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการ
ในการสั งซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสาร
การขายที ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจาก
บริษัทประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.6.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบ
ฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้
20.6.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจํา ทุกเดือน
เพื อนําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตาม
อัตราที กําหนดในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุป
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทาง
โทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.6.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าว หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวน
ขั นตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ
นับแต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุน
อัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงาน
รายปี แล้วแต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิต
กําหนด

20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด

20.6.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.6.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ

20.6.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ ม
เติมได้ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่อง
ทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
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ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงิน
ของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืน
หน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับ
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3

ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ 1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น
ผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยประกาศ
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือ
ไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น
ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย
ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น ภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติมแล้วแต่กรณี
19.3 สิทธิในการลงมติกรณีกองทุนรวมลงทุนในกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) มิให้กองทุน
ต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที กองทุนปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื อขอมติได้ เนื องจากติดข้อ
จํากัดห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติในกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานได้หากได้รับ
มติเกินกึ งหนึ งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที เหลือ ยกเว้น กรณีกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวม
ปลายทางได้สูงสุดไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.3 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.4 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.5 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.5 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) การดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า ผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด) เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.6 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลัง
การเสนอขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.6.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั น
ตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ
ตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้
ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื น
ใดตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการ
ในการสั งซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสาร
การขายที ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจาก
บริษัทประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.6.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบ
ฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้
20.6.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจํา ทุกเดือน
เพื อนําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตาม
อัตราที กําหนดในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุป
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทาง
โทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.6.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าว หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวน
ขั นตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ
นับแต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุน
อัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงาน
รายปี แล้วแต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิต
กําหนด

20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด

20.6.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.6.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ

20.6.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ ม
เติมได้ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่อง
ทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
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ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงิน
ของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืน
หน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับ
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3

ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ 1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น
ผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยประกาศ
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือ
ไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น
ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย
ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น ภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติมแล้วแต่กรณี
19.3 สิทธิในการลงมติกรณีกองทุนรวมลงทุนในกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) มิให้กองทุน
ต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที กองทุนปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื อขอมติได้ เนื องจากติดข้อ
จํากัดห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติในกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานได้หากได้รับ
มติเกินกึ งหนึ งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที เหลือ ยกเว้น กรณีกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวม
ปลายทางได้สูงสุดไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.3 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.4 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.5 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.5 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) การดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า ผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด) เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.6 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลัง
การเสนอขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.6.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั น
ตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ
ตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้
ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื น
ใดตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการ
ในการสั งซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสาร
การขายที ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจาก
บริษัทประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.6.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบ
ฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้
20.6.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจํา ทุกเดือน
เพื อนําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตาม
อัตราที กําหนดในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุป
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทาง
โทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.6.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าว หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวน
ขั นตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ
นับแต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุน
อัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงาน
รายปี แล้วแต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิต
กําหนด

20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด

20.6.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.6.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ

20.6.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ ม
เติมได้ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่อง
ทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
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ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงิน
ของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืน
หน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับ
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3

ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ 1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น
ผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยประกาศ
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือ
ไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น
ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย
ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น ภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติมแล้วแต่กรณี
19.3 สิทธิในการลงมติกรณีกองทุนรวมลงทุนในกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) มิให้กองทุน
ต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที กองทุนปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื อขอมติได้ เนื องจากติดข้อ
จํากัดห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติในกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานได้หากได้รับ
มติเกินกึ งหนึ งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที เหลือ ยกเว้น กรณีกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวม
ปลายทางได้สูงสุดไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.3 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.4 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.5 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.5 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) การดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า ผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด) เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.6 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลัง
การเสนอขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.6.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั น
ตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ
ตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้
ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื น
ใดตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการ
ในการสั งซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสาร
การขายที ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจาก
บริษัทประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.6.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบ
ฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้
20.6.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจํา ทุกเดือน
เพื อนําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตาม
อัตราที กําหนดในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุป
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทาง
โทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.6.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าว หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวน
ขั นตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ
นับแต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุน
อัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงาน
รายปี แล้วแต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิต
กําหนด

20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด

20.6.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.6.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ

20.6.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ ม
เติมได้ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่อง
ทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
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ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงิน
ของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืน
หน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับ
ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3

ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ 1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น
ผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยประกาศ
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือ
ไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น
ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย
ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น ภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติมแล้วแต่กรณี
19.3 สิทธิในการลงมติกรณีกองทุนรวมลงทุนในกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) มิให้กองทุน
ต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที กองทุนปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื อขอมติได้ เนื องจากติดข้อ
จํากัดห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติในกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานได้หากได้รับ
มติเกินกึ งหนึ งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที เหลือ ยกเว้น กรณีกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวม
ปลายทางได้สูงสุดไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.3 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.4 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.5 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.5 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) การดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า ผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด) เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.6 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลัง
การเสนอขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.6.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั น
ตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ
ตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้
ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื น
ใดตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการ
ในการสั งซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสาร
การขายที ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจาก
บริษัทประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.6.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบ
ฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้
20.6.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจํา ทุกเดือน
เพื อนําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตาม
อัตราที กําหนดในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุป
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทาง
โทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.6.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าว หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวน
ขั นตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ
นับแต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุน
อัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงาน
รายปี แล้วแต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิต
กําหนด

20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด

20.6.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.6.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ

20.6.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ ม
เติมได้ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่อง
ทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์
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